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Voorwoord
Gezondheid in de krachtwijken
weet u welk deel van de bewoners uit de schilderswijk in het afgelopen jaar
contact heeft gehad met de huisarts? Hoeveel een Hagenaar in Zuidwest
beweegt? welk deel van de bewoners van transvaal zich eenzaam voelt?
Hoe gezond een inwoner van de stations-rivierenbuurt is?
in dit boekje treft u een schat aan informatie aan over mensen in de Haagse
krachtwijken en hun gezondheid. wie wonen er? Hoe beleven zij hun
gezondheid? welke ziektes komen het vaakst voor? wat doen inwoners aan hun
gezondheid? en welke instellingen zijn in de wijk actief?
eind 2008 heeft een groot aantal partners het intentieakkoord gezond geweten
afgesloten om gezamenlijk de gezondheidsachterstand in krachtwijken terug te
dringen. Zij hebben toen onder andere afgesproken om hun gegevens bij
elkaar te brengen. Zo kon een breed beeld van de gezondheidssituatie en het
aanbod aan zorg en voorzieningen in de Haagse Krachtwijken gevormd
worden. Dat beeld ligt nu voor u.
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Het eerste doel van deze gezonde wijkanalyses is vast te stellen wat de
problemen zijn, welke zorg- en welzijnsvoorzieningen er zijn en welke er gemist
worden in de Haagse krachtwijken. Op basis van deze gegevens kunnen de
partners bepalen hoe de zorg in de krachtwijken verbeterd kan worden.
ik hoop dat door dit boekje duidelijk wordt op welke manier eenieder het
verschil kan maken. want dat is natuurlijk waar het ons om gaat: stap voor stap
gaan we die zes jaar gezondheidsachterstand van mensen in de krachtwijken
terugdringen.
er is werk te doen: aan de slag!
rabin Baldewsingh
Wethouder Volksgezondheid
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Inleiding
krachtwijken en het intentieakkoord
Gezondheid haagse krachtwijken
Krachtwijken zijn wijken waarin de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid
en het welzijn door een opeenhoping van complexe maatschappelijke
problemen flink achter blijft bij die van andere wijken in Den Haag. Bewoners
van krachtwijken hebben gemiddeld een slechtere gezondheid dan bewoners
van wijken met een betere sociaal-economische positie. De gemeente
Den Haag streeft naar verbetering van de gezondheidssituatie in de
krachtwijken. Om gezamenlijk gezondheidsachterstanden aan te pakken,
zijn 30 lokale en landelijke partijen betrokken bij het Intentieakkoord
Gezondheid Haagse krachtwijken (2008). Doel van dit akkoord is om
de bevolking van de vier Haagse krachtwijken schilderswijk, transvaal,
stationsbuurt/rivierenbuurt en Zuidwest over tien jaar gezonder te laten zijn
en in een gezonde omgeving te laten wonen en werken. eind 2010 is een
meerjarenprogramma samen gezond gereed om dit doel te bereiken.

aanpak van gezondheidsachterstanden
De aanpak van de gezondheidsachterstanden in de krachtwijken is niet
eenvoudig, omdat de oorzaken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen complex zijn. Op landelijk niveau is hier veel aandacht aan besteed,
o.a. door de commissie-albeda en de raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
Kern van hun constateringen is dat er sprake is van een vicieuze cirkel die
mensen gevangen houdt in gezondheidsachterstand. Zowel de sociaal
economische positie van mensen, de woon- werk-, en leefomgeving en de
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gezondheid(sproblemen) zijn van invloed. Bovenstaand figuur, dat is gebaseerd
op de albeda-aanpak, laat zien dat al deze factoren elkaar bovendien ook
beïnvloeden en versterken. in het figuur is ook te zien via welke vier sporen de
gemeente Den Haag de gezondheidsachterstand aanpakt.

de Gezonde wijkenanalyse
in het intentieakkoord gezondheid Haagse Krachtwijken is afgesproken
dat er een gezonde wijkenanalyse wordt uitgevoerd, waarin beschikbare
gezondheidsinformatie en het zorg- en welzijnsaanbod op krachtwijkniveau
wordt geïnventariseerd. De resultaten van de gezonde wijkenanalyses vormen
een nulmeting van de gezondheidsgerelateerde situatie in de krachtwijken.
waar mogelijk wordt de vergelijking met de situatie in geheel Den Haag
gemaakt. De gegevens van de gezonde wijkenanalyse zijn gebruikt voor het
meerjarenprogramma samen gezond dat eind 2010 wordt afgerond.
Voor de gezonde wijkenanalyse zijn vele bronnen gebruikt: de g4 gezondheidsenquête 2008 van de ggD Den Haag, diverse monitoren, nota’s en
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de schilderswijk
stationsbuurt/rivierenbuurt
transvaal
zuidwest
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stadsdeelanalyse van de gemeente Den Haag, gegevens van stichting Lijn1,
de Vraag aanbod analyse Monitor, gegevens van de zorgverzekeraars cZ en
aZiVO en gegevens van stiOM, de rubenshoek, welzijnsorganisatie Zebra
welzijn en verschillende websites.
alle wijkgegevens worden zo veel mogelijk vergeleken met Haagse gegevens.
waar mogelijk worden gegevens van krachtwijken onderling vergeleken.
Voor iedere krachtwijk is een factsheet gemaakt door de afdeling epidemiologie
van de ggD Den Haag (gemeente Den Haag), waarin de belangrijkste
bevindingen worden gepresenteerd van de gezonde wijkenanalyse. iedere
factsheet gaat in op kenmerken van de betreffende krachtwijk, de huidige
gezondheidssituatie van de bewoners en op het zorg-, welzijns- , sport- en
preventieaanbod en zorgvraag in de wijk. De gegevens in deze factsheet
zijn afkomstig uit een uitgebreide rapportage ‘gezonde wijkenanalyse van de
verschillende krachtwijken’ samengesteld door onderzoeksbureau Pallas.
De factsheets zijn te vinden op www.gezondgeweten.nl. Daar kunt u informatie
vinden over de uitgebreide rapportage van Pallas. Voor specifieke vragen kunt
u terecht bij de afdeling epidemiologie.

de vier haagse krachtwijken
Factsheet 1 De Schilderswijk ligt in stadsdeel centrum en is opgedeeld in drie
buurten, west, noord en Oost. in de gezonde wijkanalyse is geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende buurten van de schilderswijk, de wijk wordt
telkens in het geheel besproken.
Factsheet 2 gaat over de Stationsbuurt/Rivierenbuurt, dat ligt in stadsdeel
centrum. Het is opgebouwd uit drie buurten, het Huygenspark enerzijds en
rivierenbuurt-Zuid en rivierenbuurt-noord (rivierenbuurt) anderzijds.
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Beide buurten (stationsbuurt en rivierenbuurt) verschillen op een aantal
aspecten sterk van elkaar. De stationsbuurt ligt bij het treinstation en is
daarmee voor bedrijven en kantoren aantrekkelijk om zich daar te vestigen.
De rivierenbuurt ligt fysiek meer geïsoleerd van andere Haagse wijken; het is
een woonwijk en kent weinig bedrijvigheid. in de gezonde wijkenanalyse zijn
beide buurten bijeen genomen.
Factsheet 3 gaat over Transvaal. transvaal ligt in het zuidwesten van
Den Haag en wordt aan de noordzijde begrensd door de De La reyweg en
aan de zuidkant door de Hoefkade. transvaal bestaat uit drie buurten:
noord, Midden en Zuid. in de gezonde wijkanalyse is geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende buurten van transvaal, de wijk wordt telkens
in het geheel besproken. transvaal behoort tot het stadsdeel centrum.
Factsheet 4 gaat over Zuidwest, dat bestaat uit de drie naoorlogse wijken
Moerwijk, Morgenstond en Bouwlust/Vrederust. Moerwijk bestaat uit vier
buurten: Moerwijk-noord, -Oost, -Zuid en -west. Morgenstond heeft drie
buurten: Morgenstond-Oost, -Zuid en -west. Bouwlust/Vrederust bestaat uit de
vier buurten Venen/Oorden/raden, Zijden/steden/Zichten, Dreven/gaarden en
De Uithof. in de gezonde wijkanalyse worden de resultaten voor de krachtwijk
Zuidwest als geheel en waar mogelijk apart voor de drie wijken Moerwijk,
Morgenstond en Bouwlust/Vrederust besproken. Zuidwest behoort tot het
stadsdeel escamp.

schilderswijk

stationsbuurt/rivierenbuurt

tr ansvaal

zuidwest
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11
schilderswijk

Schilderswijk
De Schilderswijk ligt in stadsdeel Centrum en is opgedeeld in drie buurten,
West, Noord en Oost. In de Gezonde wijkanalyse is geen onderscheid gemaakt
tussen de verschillende buurten van de Schilderswijk, de wijk wordt telkens
in het geheel besproken.
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kernpunten
demografie
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … heeft de schilderswijk een duidelijk jongere bevolkingssamenstelling.
2. … is het aandeel bewoners van niet-westerse herkomst zeer hoog.

sociaal-economische kenmerken
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … hebben bewoners van de schilderswijk een lager opleidingsniveau.
2. … zijn er veel werklozen in de schilderswijk.
3. … zijn er veel (langdurige) minima in de schilderswijk.

woon- en leefomgeving en veiligheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … wordt de woon- en leefomgeving in de schilderswijk slechter
beoordeeld door bewoners.
2. … voelt men zich minder veilig in de schilderswijk.
3. … ervaart men meer vermogensdelicten als fietsdiefstal, diefstal uit auto
of beschadiging aan auto of woninginbraak in de schilderswijk.
4. … ervaart men meer dreiging in de vorm van drugsoverlast, dronken
mensen op straat, gewelddelicten, straatroof, bedreiging en lastig gevallen
worden op straat in de schilderswijk.
5. … verhuist men in de schilderswijk niet vaker.

schilderswijk

Algemene kenmerken
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demografie
De schilderswijk telt ruim 33.000 inwoners, dit is 7% van de Haagse bevolking.
De schilderswijk is het meest kinderrijke deel van Den Haag, het aandeel
kinderen en jongeren is hoog en er zijn relatief weinig ouderen (figuur 1).
Veel inwoners van de schilderswijk zijn van niet-nederlandse herkomst; slechts
één op de tien inwoners is oorspronkelijk afkomstig uit nederland. Mensen van
turkse, Marokkaanse en surinaamse herkomst zijn het meest vertegenwoordigd
(figuur 2). De gemiddelde leeftijd van de inwoners van nederlandse herkomst is
aanzienlijk hoger dan die van de inwoners van niet-nederlandse herkomst.
in de schilderswijk zijn relatief veel eenoudergezinnen (15%, in Den Haag 8%).

sociaal-economische kenmerken
een maat voor de gemiddelde sociaal-economische positie van de bevolking
in een wijk ten opzichte van de hele stad Den Haag, is de achterstandsscore.
De score is gebaseerd op een vijftal indicatoren: inkomen, langdurige
werkloosheid, waarde van huizen, aandeel verhuizingen en aandeel etnisch
culturele groepen. De schilderswijk heeft met +12,9 een hoge achterstandscore
en is daarmee een gebied met veel achterstand.
De schilderswijk wordt gekenmerkt door lage inkomens, hoge werkeloosheid
en veel laagopgeleiden. Het aandeel minima en de werkloosheid is het hoogst
van heel Den Haag. Op scholen kampt men met problemen als schoolverzuim.
in vergelijking met Den Haag is in de schilderswijk de gemiddelde wOZ-waarde
voor woningen veel lager en de bevolkingsdichtheid en woonbezetting veel
hoger. De verhuismobiliteit in de schilderswijk is echter vergelijkbaar met
Den Haag. in de schilderswijk is veel sociale huurbouw, het merendeel hiervan
zijn eengezinswoningen met een hoge woonbezetting (figuur 3).
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woon- en leefomgeving en veiligheid
De woon- en leefomgeving wordt slechter beoordeeld door de inwoners
van de wijk, vergeleken met het Haagse gemiddelde. De sociale cohesie
in de schilderswijk is iets lager dan in Den Haag en men voelt zich minder
verantwoordelijk voor de buurt. Overlast, verloedering en dreiging zorgen
ervoor dat de bewoners van de schilderswijk zich minder veilig voelen dan
inwoners van Den Haag (figuur 4 en tabel 1)

kenmerken van woon- leefomgeving en veiligheid

figUUr 4
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taBeL 1

kenmerken van woon -en leefomgeving en veiligheid
leefomgeving
algemeen oordeel buurt (0= slecht; 10 = goed)

5,8

7,1

Perceptie overlast (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten geluidsoverlast (algemeen en door verkeer), overlast van
groepen jongeren en overlast van omwonenden)

4,4

3,0

Perceptie verloedering (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: hondenpoep op straat, rommel op straat, bekladding muren/
gebouwen en vernieling telefooncellen/bus-/tramhokjes)

5,3

4,6

sociale cohesie (0= slecht; 10 = goed)

5,4

5,9

Perceptie vermogensdelicten (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: fietsendiefstal, diefstal uit auto, beschadiging
auto/diefstal vanaf auto en woninginbraak)

5,9

4,0

Perceptie dreiging (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: drugsoverlast, dronken mensen op straat, gewelddelicten,
straatroof, bedreiging en lastig gevallen op straat)

2,9

1,3

54%

42%

75

66

veiligheid

Minimaal 1x slachtoffer afgelopen 12 maanden
van voorval/misdrijf
(autodelict, vernielingen, inbraak in woning, geweld, diefstal tas/portemonnee,
andere dingen gestolen).

aantal delicten per 1000 inwoners

schilderswijk

Den Haag
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Gezondheidssituatie
kernpunten
Gezondheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … ervaren inwoners van de schilderswijk hun gezondheid als slechter;
de hoeveelheid ervaren beperkingen ligt hoger.
2. … hebben inwoners van de schilderswijk meer suikerziekte en astma.
3. … hebben inwoners van de schilderswijk een slechtere psychische
gezondheid.
4. … hebben inwoners van de schilderswijk meer last van overgewicht
en obesitas.

determinanten van gezondheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … voldoen minder inwoners in de schilderswijk aan de norm voor
voldoende lichaamsbeweging.
2. … komt er minder overmatig alcoholgebruik voor in de schilderswijk.
3. … zijn inwoners van de schilderswijk eenzamer.
4. … hebben inwoners van de schilderswijk iets meer last van geluidshinder,
vooral van de buren, verkeer en bromgeluiden.
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De ervaren gezondheid is het subjectieve oordeel van iemand over zijn of
haar gezondheid en wordt over het algemeen beschouwd als een goede
indicator van de totale gezondheidstoestand. Vier op de tien inwoners van de
schilderswijk (42%) beoordeelt zijn eigen gezondheid als matig of slecht, dit is
veel hoger dan in geheel Den Haag (20%, figuur 5).
tweederde van de inwoners van de schilderswijk (65%) geeft aan een
chronische ziekte of aandoening te hebben, iets meer dan in Den Haag (58%).
De top drie van meest voorkomende chronische ziekten of aandoeningen in
de schilderswijk is: ernstige/hardnekkige aandoeningen aan nek of schouder
(27%), migraine (25%) en rugaandoeningen, inclusief hernia (24%). Hoge
bloeddruk, luchtwegaandoeningen (zoals astma) en suikerziekte zijn ziekten
die veel voorkomen onder groepen met een lage sociaal-economische status
en van niet-westerse herkomst. in de schilderswijk komen suikerziekte en
luchtwegaandoeningen inderdaad vaker voor (beide 17%) dan in Den Haag
(suikerziekte 8%, luchtwegaandoeningen 11%).

lichamelijke gezondheid

figUUr 5
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in de schilderswijk voelen vier op de tien inwoners (40%) met minimaal één
chronische ziekte of aandoening zich sterk belemmerd bij het uitvoeren van
dagelijkse bezigheden, meer dan in Den Haag (22%). eveneens vier op de tien
(42%) voelen zich daarin licht belemmerd, vergelijkbaar met Den Haag (45%).
Voor 55-plussers wordt de zelfredzaamheid beschreven aan de hand van
beperkingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (aDL), huishoudelijke
dagelijkse activiteiten (HDa) en aan de hand van beperkingen in het gehoor en
zicht. eenderde van de 55-plussers in de schilderswijk ondervindt beperkingen
bij aDL en eveneens eenderde bij HDa. alle ervaren beperkingen in de
schilderswijk zijn veel hoger vergeleken met gemiddeld in Den Haag (figuur 6).

Psychische gezondheid
Depressie en angststoornissen zijn belangrijke psychische gezondheidsproblemen. Bij mensen met dergelijke psychische klachten is de kwaliteit van
leven slechter dan bij mensen zonder deze klachten.
eén op de vijf inwoners van de schilderswijk (21%) heeft een hoog risico op
depressie of een angststoornis, meer dan twee keer als gemiddeld in Den Haag
(9%, figuur 7).
Ook het medicijngebruik voor angst, depressie, spanning of stress is in de
schilderswijk hoger (16%) dan in Den Haag ( 9%).

leefstijl
De leefstijl van een persoon kan invloed hebben op diens gezondheid.
Overgewicht en obesitas (=ernstig overgewicht) hangen sterk samen met
het risico op chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, suikerziekte
en kanker.
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zelfredzaamheid bij 55-plussers
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Meer dan de helft van de inwoners van de schilderswijk (53%) heeft overgewicht,
meer dan in Den Haag (47% figuur 8). Het verschil wordt veroorzaakt door het
hogere aandeel inwoners van de schilderswijk met ernstig overgewicht (21%
tegen 13% in Den Haag).
Van de 3-16-jarige kinderen in de schilderswijk heeft een kwart (26%) overgewicht, vergeleken met 19% in geheel Den Haag. Het aandeel van overgewicht
varieert per etniciteit, 34% van de turkse en 26% van de Marokkaanse kinderen
in geheel Den Haag heeft overgewicht, vergeleken met het Haagse gemiddelde
van 19%. in de schilderswijk wonen veel kinderen van turkse en Marokkaanse
afkomst.
roken vergroot de kans op chronische ziekten als kanker, luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. een kwart van de inwoners van de
schilderswijk rookt (25%), vergelijkbaar met Den Haag (28%, figuur 9).
Matig alcoholgebruik is niet schadelijk voor de gezondheid maar overmatig
alcoholgebruik verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, verschillende
vormen van kanker en beschadiging van lever, hersenen, nieren en zenuwen.
in de schilderswijk drinkt 3% van de inwoners overmatig alcohol, veel minder
dan in Den Haag (11%), dit mede als gevolg van de geloofsovertuiging van een
groot deel van de inwoners in de schilderswijk.
Van alle drugs wordt cannabis (hasj of weed) het meest gebruikt. er is weinig
verschil in het cannabisgebruik in de schilderswijk (4%) en in Den Haag (5%).
regelmatig bewegen en sporten verlaagt het risico op verschillende chronische
ziekten en is gunstig voor onder andere het lichaamsgewicht, vetpercentage
en de botdichtheid. Minder dan de helft van de inwoners van de schilderswijk
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overgewicht en obesitas

figUUr 8
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(44%) heeft voldoende lichaamsbeweging volgens de nederlandse beweegnorm. Dit percentage is laag vergeleken met Den Haag (58%).
cijfers over sportdeelname in de ‘armere’wijken van stadsdeel centrum
(waaronder schilderswijk, stationsbuurt/rivierenbuurt en schilderswijk) laten
zien dat bewoners van deze wijken minder sporten (54%) dan in Den Haag
(62%), het verschil is het grootst bij 6-17-jarige kinderen; 63% in deze wijken
tegen 92% in Den Haag.
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sociale en fysieke leefomgeving
een veilige omgeving met veel sociale steun biedt kansen voor de gezondheid,
terwijl een onveilige omgeving met weinig sociale steun een bedreiging
kan vormen voor de gezondheid.
De fysieke omgeving waarin iemand woont of werkt kan ook van invloed
zijn op de gezondheid.
Langdurige eenzaamheid bedreigt het persoonlijke welbevinden en kan
ziekmakend zijn, zowel lichamelijk (hoofdpijn, maagpijn, ademhalingsproblemen, slaapproblemen en overmatig middelengebruik) als geestelijk
(verminderd zelfrespect, pessimistisch toekomstperspectief, depressie
en angst).
in de schilderswijk voelt één op de zes inwoners (16%) zich ernstig of
zeer ernstig eenzaam. Dit is meer dan in Den Haag (10%, figuur 10).

sociale en fysieke leefomgeving
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te veel geluid in de woonomgeving kan hinder en slaapverstoring veroorzaken.
jarenlange blootstelling aan veel geluid in de woon- en werkomgeving kan
leiden tot een hoge bloedruk en daarmee tot hart- en vaatziekten.
gemiddeld geeft 37% van de inwoners in de schilderswijk aan ernstige
geluidhinder te ervaren en 67% lichte geluidshinder. in Den Haag ligt het
percentage voor ernstige geluidshinder lager (28%) maar is voor lichte
geluidhinder vergelijkbaar (66%). De grootste veroorzakers van geluidsoverlast
in de schilderswijk zijn buren (48 %), het verkeer (35% voor langzaam verkeer,
28% voor verkeer > 50 km/u) en bromgeluiden (19%).

schilderswijk

Huiselijk geweld kan leiden tot langdurig psychische en lichamelijke klachten,
niet alleen bij het slachtoffer maar ook bij kinderen die getuige zijn geweest
van huiselijk geweld.
in de schilderswijk geeft gemiddeld 3% van de inwoners aan in de afgelopen
vijf jaar slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld, vergelijkbaar met
Den Haag (3%).
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Aanbod en vraag van zorg,
welzijn en preventie
kernpunten
zorgaanbod en preventie
1. er is geen duidelijk overzicht van het aanbod aan zorg- en preventie in
de schilderswijk en of dit voldoende is voor de wijk.
2. Veel preventieactiviteiten zijn gericht op de jeugd op het gebied
van overgewicht, genotmiddelen- en seksuele voorlichting.
3. De preventieactiviteiten zijn nog niet specifiek voor de schilderswijk
en vrij versnipperd.

zorggebruik
ten opzichte van de bewoners van Den Haag...
1. … hebben inwoners van de schilderswijk per jaar meer contact met
de huisarts of ggZ.
2. … hebben inwoners van de schilderswijk per jaar minder contact met
de tandarts of medisch specialist.
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schilderswijk

zorgconsumptie volgens zorgverzekeraars cz en azivo
ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag (en omstreken)…
1. … hebben verzekerden uit de schilderswijk ongeveer evenveel
kosten voor huisartsenzorg.
2. … hebben verzekerden uit de schilderswijk minder paramedische,
farmaceutische en eerstelijns- en tweedelijns psychologische zorgkosten.
3. … hebben verzekerden uit de schilderswijk meer tandheelkundige
zorgkosten, kraamzorg, verloskundige zorg en specialistische zorg.

zorgvraag volgens vraag aanbod analyse Monitor
ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag…
1. … hebben inwoners van de schilderswijk meer huisartsencontacten
voor de verschillende ziekteclusters.
2. … hebben de inwoners van de schilderswijk per jaar meer
vervolgcontacten voor chronische aandoeningen.
3. … komen onder inwoners van de schilderswijk iets meer geboortes
en thuisbevallingen voor.
4. … zijn er meer inwoners van de schilderswijk met ervaren psychisch
onwelbevinden.
5. … hebben bewoners in de schilderswijk gemiddeld per jaar minder
uren huishoudelijke zorg.
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zorgaanbod en preventie
in een achterstandswijk als de schilderswijk is voldoende zorgaanbod
belangrijk omdat de werklast voor zorgverleners hoger blijkt te zijn dan in
niet-achterstandswijken.
in de schilderswijk zijn o.a gevestigd: verschillende gezondheidscentra met
meerdere zorgverleners (De rubenshoek, Vaillantplein en nieuw schilderswijk),
huisartsenpraktijken (de meesten met wijk-ggz en praktijkondersteuner),
fysiotherapiepraktijken, tandartspraktijken en apotheken. Verder nog een
logopediepraktijk, verloskundigezorg, een ggZ-praktijk, een verzorgingshuis
en een verpleeghuis.
Zorgaanbod dat in de schilderswijk ontbreekt zijn kraamzorg en oefentherapeuten maar deze zijn wel net buiten de wijk te vinden.
Voor tweedelijnszorg is het dichtstbijzijnde ziekenhuis het Medisch centrum
Haaglanden, locatie westeinde in stadsdeel centrum.
thuiszorg is niet georganiseerd per wijk maar in stadsdeel centrum zijn diverse
aanbieders werkzaam.
Op het gebied van het welzijnswerk en preventie is in de schilderswijk een
groot aanbod aan organisaties, voorzieningen, projecten en interventies.
Voorbeelden zijn: Zebra welzijn, Precura en stiOM, gezondheidsvoorlichting
en opvoeding door de ggD Den Haag en het actieprogramma ‘gezondheidsachterstand moet wijken’ van de gemeente Den Haag.
Veel projecten en interventies zijn ontwikkeld voor de stad Den Haag,
dus niet specifiek voor een wijk als de schilderswijk, en zijn niet structureel.
Ze zijn veelal gericht op kinderen en jongeren ter preventie van overgewicht,
genotmiddelen en seksuele voorlichting.
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zorggebruik
in de schilderswijk hebben meer bewoners (83%) in het afgelopen jaar contact
gehad met de huisarts dan in Den Haag (77%, figuur 11). Dat geldt ook voor
contacten met ggZ-hulpverleners of maatschappelijk werk (schilderswijk
17%, Den Haag 11%). Het aandeel bewoners dat contact heeft gehad met een

zorggebruik

figUUr 11
% 90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

contact met contact met contact met contact met
contact Psychiatrische thuiszorg
huisarts
specialist
tandarts
paramedici met ggZ/MVV
zorg
schilderswijk

Den Haag

schilderswijk

Het is lastig om een compleet overzicht te krijgen van alle initiatieven die
plaatsvinden, vanwege de veelheid aan partijen in de wijken en omdat
niet altijd duidelijk is wat loopt, alweer gestopt is of nog moet starten.
Voor initiatieven op het gebied van welzijn zijn vooral overzichten op
stadsdeelniveau beschikbaar.
Om de achterstand in de krachtwijken in Den Haag te verminderen zijn
wijkactieplannen opgesteld door de gemeente Den Haag. gezondheid speelt
ook een rol in het wijkactieplan in de vorm van het thema ‘gezond leven’.
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medisch specialist ligt in de schilderswijk juist lager (35%, in Den Haag 42%).
Dat geldt ook voor contacten met de tandarts (schilderswijk 60%, Den Haag
67%). contacten met de tandarts, paramedici of thuiszorg verschilden niet veel
tussen de schilderswijk en Den Haag.
in de schilderswijk heeft 5% van de inwoners psychiatrische zorg gekregen,
minder dan in Den Haag (9%), het landelijke percentage is 5%.

zorgconsumptie
De zorgverzekeraars cZ en aZiVO dekken samen bijna 50% van de inwoners
van de schilderswijk. Hun gegevens geven een indruk van de zorgconsumptie
van verzekerden in de schilderswijk, vergeleken met Den Haag en omgeving.
Voor ggZ, paramedische zorg en farmaceutische zorg worden er in de
schilderswijk minder kosten gemaakt vergeleken met Den Haag en
omstreken. Voor tandheelkundige zorg, kraamzorg, verloskundige zorg en
specialistische zorg worden per verzekerde juist hogere zorgkosten gemaakt in
de schilderswijk vergeleken met Den Haag. in de kosten per verzekerde voor
huisartsenzorg bestaan geen duidelijke verschillen tussen Den Haag en de
schilderswijk.

verwachte zorgvraag
De verwachte zorgvraag in de eerstelijn wordt ingedeeld naar ziekteclusters
(categorieën van klachten en aandoeningen). in de schilderswijk worden voor
bijna alle ziekteclusters meer contacten geschat dan voor geheel Den Haag, in
het bijzonder voor infectieziekten, chronische ziekten, bewegingsapparaat en
vruchtbaarheid en geboorte. Voor het cluster acute letsels worden iets minder
contacten geschat voor de schilderswijk.
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inwoners van de schilderswijk hebben meer vervolgcontacten met de huisarts
voor chronische aandoeningen. in de geschatte contacten met fysio- en
oefentherapeut, diëtist en op het gebied van mondzorg zijn er geen duidelijke
verschillen tussen schilderswijk en Den Haag.
in vergelijking met Den Haag ervaart een groter deel van de inwoners van
de schilderswijk klachten van psychisch onwelbevinden.
De schatting voor aantal geboortes en thuisbevallingen is gelijk voor de
schilderswijk en Den Haag.
Op het gebied van de thuiszorg ontvangen inwoners van de schilderswijk
minder uren huishoudelijke hulp maar iets meer uren verzorging of verpleging
vergeleken met het Haagse gemiddelde.
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stationsbuurt/rivierenbuurt

De Stationsbuurt/Rivierenbuurt ligt in stadsdeel Centrum. Het is opgebouwd
uit drie buurten, het Huygenspark enerzijds en Rivierenbuurt-Zuid
en Rivierenbuurt-Noord (Rivierenbuurt) anderzijds. Beide buurten
(Stationsbuurt en Rivierenbuurt) verschillen op een aantal aspecten sterk van elkaar.
De Stationsbuurt ligt bij het treinstation en is daarmee voor bedrijven en kantoren
aantrekkelijk om zich daar te vestigen.
De Rivierenbuurt ligt fysiek meer geïsoleerd
van andere Haagse wijken; het is een
woonwijk en kent weinig bedrijvigheid.
In de Gezonde wijkenanalyse zijn beide
buurten bijeen genomen.

schilderswijk

Stationsbuurt/Rivierenbuurt
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Algemene kenmerken

demografie
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … wonen in de stationsbuurt/rivierenbuurt relatief veel jong
volwassenen, vooral tussen de 20 en 30 jaar.
2. … is het aandeel bewoners van niet-westerse herkomst redelijk hoog.

sociaal-economische kenmerken
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … hebben bewoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt
een hoger opleidingsniveau.
2. … zijn er veel (kortdurige) minima in de stationsbuurt/rivierenbuurt.

woon- en leefomgeving en veiligheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … wordt de leefomgeving in de stationsbuurt/rivierenbuurt iets
slechter beoordeeld door bewoners.
2. … voelt men zich minder veilig in de stationsbuurt/rivierenbuurt.
3. … ervaart men meer dreiging en vermogensdelicten in de
stationsbuurt/rivierenbuurt.

stationsbuurt/rivierenbuurt

kernpunten
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demografie
De stationsbuurt/rivierenbuurt is een relatief kleine wijk met iets meer dan
9.000 inwoners, dit is 2% van de Haagse bevolking. er wonen relatief veel
jongvolwassenen, meer dan 30% is tussen de 20 en 30 jaar. er wonen weinig
kinderen en ouderen (figuur 1).
Zes op de tien inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt zijn van nietnederlandse herkomst (figuur 2) maar dit aandeel is veel lager dan in de andere
twee krachtwijken in het centrum: transvaal en de schilderswijk.
in de stationsbuurt/rivierenbuurt zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens
(62%, in Den Haag 47%) en weinig tweeoudergezinnen met kinderen (10%,
in Den Haag 21%).

sociaal-economische kenmerken
een maat voor de gemiddelde sociaal-economische positie van de bevolking
in een wijk ten opzichte van de hele stad Den Haag, is de achterstandsscore.
De score is gebaseerd op een vijftal indicatoren: inkomen, langdurige
werkloosheid, waarde van huizen, aandeel verhuizingen en aandeel etnisch
culturele groepen. De stationsbuurt/rivierenbuurt heeft met +12, een hoge
achterstandscore en is daarmee een gebied met veel achterstand.
in de stationsbuurt/rivierenbuurt is het gemiddelde inkomen lager dan in
Den Haag maar het aandeel hoogopgeleiden hoger. Vergeleken met Den Haag
is het aandeel minima hoger. Onder de minima wordt relatief weinig gebruik
gemaakt van de bijzondere bijstand en er zijn weinig langdurige minima.
De werkloosheid is iets hoger dan in Den Haag. in vergelijking met Den Haag is
in de stationsbuurt/rivierenbuurt de gemiddelde wOZ-waarde voor woningen
en de woonbezetting lager en de bevolkingsdichtheid en verhuismobiliteit
hoger (figuur 3).
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leeftijdsopbouw
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woon- en leefomgeving en veiligheid
De leefomgeving van de stationsbuurt/rivierenbuurt wordt door de bewoners
iets slechter beoordeeld dan die van Den Haag. De sociale cohesie in de
stationsbuurt/rivierenbuurt is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Den Haag
en men voelt zich ongeveer even verantwoordelijk voor de buurt.
Bewoners ervaren meer overlast, vooral van verkeer en meer verloedering
vooral van rommel op straat en graffiti. inwoners van de stationsbuurt/
rivierenbuurt voelen zich minder veilig dan de inwoners in Den Haag, vooral
als gevolg van meer drugsoverlast, dronken mensen op straat en geweld en
dreiging in de wijk (figuur 4 en tabel 1).
De opknapbuurt van het Huygenspark heeft de overlast van druggebruikers en
dealers verminderd. De onveiligheid en criminaliteit rondom het stationsplein
blijft een aandachtspunt.

kenmerken van woon- leefomgeving en veiligheid

figUUr 4
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taBeL 1

kenmerken van woon -en leefomgeving en veiligheid
leefomgeving
6,8

7,1

Perceptie overlast (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten geluidsoverlast (algemeen en door verkeer), overlast van
groepen jongeren en overlast van omwonenden)

3,5

3,0

Perceptie verloedering (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: hondenpoep op straat, rommel op straat, bekladding muren/
gebouwen en vernieling telefooncellen/bus-/tramhokjes)

5,5

4,6

sociale cohesie (0= slecht; 10 = goed)

5,7

5,9

Perceptie vermogensdelicten (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: fietsendiefstal, diefstal uit auto, beschadiging
auto/diefstal vanaf auto en woninginbraak)

4,6

4,0

Perceptie dreiging (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: drugsoverlast, dronken mensen op straat, gewelddelicten,
straatroof, bedreiging en lastig gevallen op straat)

3,1

1,3

43%

42%

89

66

veiligheid

Minimaal 1x slachtoffer afgelopen 12 maanden
van voorval/misdrijf
(autodelict, vernielingen, inbraak in woning, geweld, diefstal tas/portemonnee,
andere dingen gestolen).

aantal delicten per 1000 inwoners

stationsbuurt/rivierenbuurt

Den Haag

stationsbuurt/rivierenbuurt

algemeen oordeel buurt (0= slecht; 10 = goed)
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Gezondheidssituatie
kernpunten
Gezondheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … ervaren inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt hun gezondheid
iets beter; de hoeveelheid ervaren beperkingen ligt ook lager.
2. … hebben de inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt minder
chronische ziekten of aandoeningen.
3. … hebben inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt minder last van
overgewicht en obesitas, voor de jeugd zijn de percentages ongeveer
gelijk aan elkaar.

determinanten van gezondheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … voldoen iets minder inwoners in de stationsbuurt/rivierenbuurt aan
de norm voor voldoende lichaamsbeweging.
2. … hebben inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt meer last
van geluidshinder, vooral van het (vracht)verkeer en de treinen.
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lichamelijke gezondheid

lichamelijke gezondheid

figUUr 5
% 60
50
40
30
20
10
0

Matig tot slecht
ervaren gezondheid

Minimaal 1
ziekte/aandoening

stationsbuurt/rivierenbuurt

Den Haag

sterk belemmerd door
ziekte/aandoening

Licht belemmerd door
ziekte/aandoening

stationsbuurt/rivierenbuurt

De ervaren gezondheid is het subjectieve oordeel van iemand over zijn of haar
gezondheid en wordt over het algemeen beschouwd als een goede indicator
van de totale gezondheidstoestand.
Van de inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt beoordeelt 18% zijn eigen
gezondheid als matig of slecht, dit is vergelijkbaar met Den Haag (20%, figuur 5).
De helft van de inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt (52%) geeft
aan een chronische ziekte of aandoening te hebben, iets minder dan in Den
Haag (58%). De top drie van meest voorkomende chronische ziekten of
aandoeningen in de stationsbuurt/rivierenbuurt is: migraine (13%), ernstige/
hardnekkige aandoeningen aan nek of schouder (11%) en rugaandoeningen,
inclusief hernia (11%). Hoge bloeddruk, luchtwegaandoeningen (zoals astma)
en suikerziekte zijn ziekten die veel voorkomen onder groepen met een lage
sociaal-economische en van niet-westerse herkomst. in de stationsbuurt/
rivierenbuurt komen suikerziekte (2%) en hoge bloeddruk (9%) veel minder
voor dan in Den Haag (suikerziekte 8%, hoge bloeddruk 18%). Het voorkomen
van luchtwegaandoeningen is bijna gelijk aan het Haagse gemiddelde (10%, in
Den Haag 11%).
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in de stationsbuurt/rivierenbuurt voelt één op de zes inwoners (16%) met
minimaal één chronische ziekte of aandoening zich sterk belemmerd bij het
uitvoeren van dagelijkse bezigheden, minder dan in Den Haag (22%). eén op
de drie (34%) voelt zich daarin licht belemmerd, eveneens minder dan in
Den Haag (45%).
Voor 55-plussers wordt de zelfredzaamheid beschreven aan de hand van
beperkingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (aDL), huishoudelijke
dagelijkse activiteiten (HDa) en aan de hand van beperkingen in het gehoor en
zicht. Van de 55-plussers in de stationsbuurt/rivierenbuurt ondervindt 9%
beperkingen bij aDL, minder dan in Den Haag (15%). Zowel in de stationsbuurt/
rivierenbuurt als in Den Haag heeft 22% van de inwoners minimaal één
HDa-beperking (figuur 6). in de stationsbuurt/rivierenbuurt heeft 4% van de
55-plussers een gehoorbeperking, minder dan in Den Haag (9%). Vijftien
procent heeft een beperking in het zien, iets meer dan in Den Haag (12%).

Psychische gezondheid
Depressie en angststoornissen zijn belangrijke psychische gezondheidsproblemen. Bij mensen met dergelijke psychische klachten is de kwaliteit van
leven slechter dan bij mensen zonder deze klachten.
eén op de tien inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt (10%) heeft een
hoog risico op depressie of een angststoornis, vergelijkbaar met Den Haag
(9%, figuur 7).
Het medicijngebruik voor angst, depressie, spanning of stress ligt in de
stationsbuurt/rivierenbuurt iets lager (6%) dan in Den Haag ( 9%).
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leefstijl
De leefstijl van een persoon kan invloed hebben op diens gezondheid.
Overgewicht en obesitas (=ernstig overgewicht) hangen sterk samen met het
risico op chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, suikerziekte en kanker.
Vier op de tien inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt (40%) heeft
overgewicht, iets minder dan in Den Haag (47% figuur 8). Het verschil wordt
veroorzaakt door het hogere aandeel inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt
met matig overgewicht (26% tegen 34% in Den Haag).
Van de 3-16-jarige kinderen in de stationsbuurt/rivierenbuurt heeft 21%
overgewicht, vergeleken met 19% in geheel Den Haag. Het aandeel van
overgewicht varieert per etniciteit, 34% van de turkse en 26% van de
Marokkaanse kinderen in geheel Den Haag heeft overgewicht, vergeleken met
het Haagse gemiddelde van 19%.
roken vergroot de kans op chronische ziekten als kanker, luchtwegaandoeningen
en hart- en vaatziekten. ruim een kwart van de inwoners van de stationsbuurt/
rivierenbuurt rookt (28%), gelijk aan Den Haag (28%, figuur 9).
Matig alcoholgebruik is niet schadelijk voor de gezondheid maar overmatig
alcoholgebruik verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, verschillende vormen
van kanker en beschadiging van lever, hersenen, nieren en zenuwen. in zowel
de stationsbuurt/rivierenbuurt als in Den Haag drinkt 11% van de inwoners
overmatig alcohol.
Van alle drugs wordt cannabis (hasj of weed) het meest gebruikt. in de
stationsbuurt/rivierenbuurt wordt minder cannabis gebruikt (1%) dan in
Den Haag (5%).
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overgewicht en obesitas

figUUr 8
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regelmatig bewegen en sporten verlaagt het risico op verschillende
chronische ziekten en is gunstig voor onder andere het lichaamsgewicht,
vetpercentage en de botdichtheid. iets meer dan de helft van de inwoners
van de stationsbuurt/rivierenbuurt (53%) heeft voldoende lichaamsbeweging
volgens de nederlandse beweegnorm. Dit percentage is iets minder dan in
Den Haag (58%).
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cijfers over sportdeelname in de ‘armere’wijken van stadsdeel centrum
(waaronder schilderswijk en stationsbuurt/rivierenbuurt) laten zien dat
bewoners van deze wijken minder sporten (54%) dan in Den Haag (62%),
het verschil is het grootst bij 6-17-jarige kinderen; 63% in deze wijken tegen
92% in Den Haag.

sociale en fysieke leefomgeving
een veilige omgeving met veel sociale steun biedt kansen voor de gezondheid,
terwijl een onveilige omgeving met weinig sociale steun een bedreiging kan
vormen voor de gezondheid.
De fysieke omgeving waarin iemand woont of werkt kan ook van invloed zijn
op de gezondheid.

sociale en fysieke leefomgeving
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Huiselijk geweld kan leiden tot langdurig psychische en lichamelijke klachten,
niet alleen bij het slachtoffer maar ook bij kinderen die getuige zijn geweest van
huiselijk geweld.
in de stationsbuurt/rivierenbuurt geeft gemiddeld 4% van de inwoners
aan in de afgelopen vijf jaar slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld,
vergelijkbaar met Den Haag (3%).
te veel geluid in de woonomgeving kan hinder en slaapverstoring veroorzaken.
jarenlange blootstelling aan veel geluid in de woon- en werkomgeving kan
leiden tot een hoge bloedruk en daarmee tot hart- en vaatziekten.
gemiddeld geeft 40% van de inwoners in de stationsbuurt/rivierenbuurt aan
ernstige geluidshinder te ervaren en 86% lichte geluidshinder. in Den Haag
liggen beide percentages lager (ernstige geluidshinder 28%, lichte 66%). De
grootste veroorzakers van geluidsoverlast in de stationsbuurt/rivierenbuurt
zijn buren (42 %), het verkeer (37% voor langzaam verkeer, 19% voor verkeer >
50 km/u) en treinen (26%).

stationsbuurt/rivierenbuurt

Langdurige eenzaamheid bedreigt het persoonlijke welbevinden en kan
ziekmakend zijn, zowel lichamelijk (hoofdpijn, maagpijn, ademhalingsproblemen, slaapproblemen enovermatig middelengebruik) als geestelijk
(verminderd zelfrespect, pessimistisch toekomstperspectief, depressie en
angst).
in de stationsbuurt/rivierenbuurt voelt één op de acht inwoners (12%)
zich ernstig of zeer ernstig eenzaam. Dit is iets meer dan in Den Haag (10%,
figuur 10).
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Aanbod en vraag van zorg,
welzijn en preventie
kernpunten
zorgaanbod en preventie
1. er is geen duidelijk overzicht van wat het aanbod is aan zorg- en preventie
in de stationsbuurt/rivierenbuurt en of dit voldoende is voor de wijk.
2. Veel preventie-activiteiten zijn gericht op de jeugd op het gebied van
overgewicht, genotmiddelen en seksuele voorlichting.
3. De preventie-activiteiten zijn nog niet specifiek voor de stationsbuurt/
rivierenbuurt, vrij versnipperd en weinig structureel.

zorggebruik
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … hebben inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt per jaar even
veel contact met de huisarts.
2. … hebben inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt per jaar minder
contact met een medische specialist en de tandarts.
3. … hebben inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt per jaar meer
contact met ggZ hulpverleners.

zorgconsumptie volgens zorgverzekeraars cz en azivo
ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag (en omstreken)…
1. … maken de cZ-verzekerden van de stationsbuurt/rivierenbuurt minder
kosten voor eerstelijns psychologie, specialistische zorg en paramedische zorg.
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zorgvraag volgens vraag aanbod analyse Monitor
ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag…
1. … hebben inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt minder of
even veel huisartsencontacten voor de verschillende ziekteclusters, en iets
meer voor preventieve en screenings gerelateerde consulten en bezoeken
voor zwangerschap en vruchtbaarheid.
2. … hebben de inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt per jaar meer
vervolgcontacten voor chronische aandoeningen.
3. … zijn er iets meer inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt met
ervaren psychisch onwelbevinden.
4. … hebben bewoners in de stationsbuurt/rivierenbuurt gemiddeld per
jaar iets minder uren huishoudelijke zorg.

stationsbuurt/rivierenbuurt

2. … maken de cZ-verzekerden van de stationsbuurt/rivierenbuurt meer
kosten voor ziekenhuiszorg.
3. er zijn weinig aZiVO-verzekerden in de stationsbuurt/rivierenbuurt
waardoor de zorgconsumptie voor de bewoners van de stationsbuurt/
rivierenbuurt niet goed te interpreteren is.
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zorgaanbod en preventie
in een achterstandswijk als de stationsbuurt/rivierenbuurt is voldoende
zorgaanbod belangrijk omdat de werklast voor zorgverleners hoger blijkt te zijn
dan in niet-achterstandswijken.
in de stationsbuurt/rivierenbuurt zijn o.a.gevestigd: verschillende
gezondheidscentra, huisartsenpraktijken (de meesten met wijk-ggz en
praktijkondersteuner), fysiotherapiepraktijken, tandartspraktijken en
apotheken. Verder nog één logopediepraktijk, één verloskundigenpraktijk en
twee verzorgingstehuizen.
Zorgaanbod dat in de stationsbuurt/rivierenbuurt ontbreekt zijn diëtisten,
kraamzorg, psychologen en oefentherapeuten, maar deze zijn wel net buiten
de wijk te vinden.
Om een compleet aanbod aan eerstelijnszorg te organiseren zijn minimaal
10.000 tot 15.000 inwoners vereist. in de stationsbuurt wonen minder dan
10.000 inwoners, wat betekent dat een compleet zorgaanbod niet aanwezig
kan en hoeft te zijn .
Voor tweedelijnszorg is het dichtstbijzijnde ziekenhuis het Medisch centrum
Haaglanden, locatie westeinde in stadsdeel centrum.
thuiszorg is niet georganiseerd per wijk maar in stadsdeel centrum zijn diverse
aanbieders werkzaam.
Op het gebied van het welzijnswerk en preventie is in de stationsbuurt/
rivierenbuurt een groot aanbod aan organisaties, voorzieningen, projecten en
interventies. Voorbeelden zijn, Zebra welzijn, stiOM, gezondheidsvoorlichting
en opvoeding door de ggD Den Haag en het actieprogramma ‘gezondheidsachterstand moet wijken’ van de gemeente Den Haag.
Veel projecten en interventies zijn ontwikkeld voor de stad Den Haag, dus
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zorggebruik
in de stationsbuurt/rivierenbuurt hebben iets minder inwoners (70%) in het
afgelopen jaar contact gehad met de huisarts dan in Den Haag (77%, figuur 11).

zorggebruik

figUUr 11
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niet specifiek voor een wijk als de stationsbuurt/rivierenbuurt, en zijn niet
structureel. Ze zijn veelal gericht op kinderen en jongeren ter preventie van
overgewicht, genotmiddelen en seksuele voorlichting. .
Het is lastig om een compleet overzicht te krijgen van alle initiatieven die
plaatsvinden, vanwege de veelheid aan partijen in de wijken en omdat
niet altijd duidelijk is wat loopt, alweer gestopt is of nog moet starten.
Voor initiatieven op het gebied van welzijn zijn vooral overzichten op
stadsdeelniveau beschikbaar.
Om de achterstand in de krachtwijken in Den Haag te verminderen zijn
wijkactieplannen opgesteld door gemeente Den Haag. in het wijkactieplan
voor de stationsbuurt/rivierenbuurt is geen apart thema of maatregel op het
gebied van gezondheid.
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Dat geldt ook voor contacten met tandarts (60%, in Den Haag 67%) of medisch
specialist (35%, in Den Haag 42%). Het aandeel bewoners dat contact heeft
gehad met de ggZ of Maatschappelijk werk ligt in de stationsbuurt/
rivierenbuurt hoger (19%, in Den Haag 11%). contacten met paramedici
of thuiszorg verschillen niet veel tussen de stationsbuurt/rivierenbuurt en
Den Haag.
in de stationsbuurt/rivierenbuurt heeft 7% van de inwoners psychiatrische
zorg gekregen, iets minder dan in Den Haag (9%), het landelijke percentage
is 5%.

zorgconsumptie
De zorgverzekeraars cZ en aZiVO dekken samen ruim een kwart (28%) van
de inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt; cZ 21% en aZiVO slechts
7%. gezien de lage dekkingsgraad van aZiVO geven alleen de gegevens van
cZ een indruk van de zorgconsumptie van verzekerden in de stationsbuurt/
rivierenbuurt, vergeleken met Den Haag en omgeving.
Voor eerstelijns psychologie, specialistische zorg en paramedische zorg
worden in de stationsbuurt/rivierenbuurt minder kosten gemaakt, maar voor
ziekenhuiszorg meer kosten vergeleken met Den Haag en omstreken.

verwachte zorgvraag
De verwachte zorgvraag in de eerstelijn wordt ingedeeld naar ziekteclusters
(categorieën van klachten en aandoeningen). in de stationsbuurt/rivierenbuurt
worden voor bijna alle ziekteclusters evenveel of minder contacten geschat
dan voor geheel Den Haag. echter, voor het cluster screening en preventie en
vruchtbaarheid en geboorte worden iets meer contacten geschat.
inwoners van de stationsbuurt/rivierenbuurt hebben meer vervolgcontacten
met de huisarts voor chronische aandoeningen. in de geschatte contacten met
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stationsbuurt/rivierenbuurt

fysio- en oefentherapeut, diëtist, verloskundige en op het gebied van mondzorg
zijn er geen duidelijke verschillen tussen stationsbuurt/rivierenbuurt
en Den Haag.
in vergelijking met Den Haag ervaart een iets groter deel van de inwoners van
de stationsbuurt/rivierenbuurt klachten van psychisch onwelbevinden.
Op het gebied van de thuiszorg ontvangen inwoners van de stationsbuurt/
rivierenbuurt iets minder uren huishoudelijke hulp maar evenveel uren
verzorging of verpleging vergeleken met het Haagse gemiddelde.

54

Gezonde wijkenanalyse Haagse KracHt wijKen

schilderswijk

Transvaal
Transvaal ligt in het zuidwesten van Den Haag en wordt begrensd door de
De La Reyweg en door de Hoefkade.
Transvaal bestaat uit drie buurten: Noord, Midden en Zuid. In de Gezonde wijkanalyse
is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende buurten van Transvaal,
de wijk wordt telkens in het geheel besproken. Transvaal behoort tot het
stadsdeel Centrum.
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Algemene kenmerken
kernpunten
demografie
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … heeft transvaal een jongere bevolkingssamenstelling.
2. … is het aandeel bewoners van niet-westerse herkomst zeer hoog.

sociaal-economische kenmerken
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … hebben veel bewoners van transvaal een lage sociaal-economische status.
2. … hebben veel bewoners van transvaal een lager opleidingsniveau.
3. … zijn er veel (langdurige) minima in transvaal.

ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … wordt de woon- en leefomgeving in transvaal slechter beoordeeld
door bewoners.
2. … voelt men zich minder veilig in transvaal.
3. … ervaart men meer dreiging en vermogensdelicten in transvaal.
4. … zijn er ruim twee keer zoveel delicten per jaar per 1000 inwoners
in transvaal.

tr ansvaal

woon- en leefomgeving en veiligheid

58

Gezonde wijkenanalyse Haagse KracHt wijKen

demografie
transvaal telt ruim 14.000 inwoners, dit is 3% van de Haagse bevolking. er zijn
sterke vermoedens dat dit inwonersaantal veel hoger is omdat er veel illegaal
wordt (onder-) verhuurd). Het aandeel kinderen en jongeren is hoog en er zijn
relatief weinig ouderen (figuur 1).
Veel inwoners van transvaal zijn van niet-nederlandse herkomst; slechts één
op de tien inwoners is oorspronkelijk afkomstig uit nederland. Mensen van
turkse en surinaamse herkomst zijn het meest vertegenwoordigd (figuur 2).
De gemiddelde leeftijd van de inwoners van nederlandse herkomst is
aanzienlijk hoger dan die van de inwoners van niet-nederlandse herkomst.
in transvaal zijn meer eenoudergezinnen (12%) dan in Den Haag (8%).

sociaal-economische kenmerken
een maat voor de gemiddelde sociaal-economische positie van de bevolking
in een wijk ten opzichte van de hele stad Den Haag, is de achterstandsscore.
De score is gebaseerd op een vijftal indicatoren: inkomen, langdurige
werkloosheid, waarde van huizen, aandeel verhuizingen en aandeel etnisch
culturele groepen. transvaal heeft met +17,9 de hoogste achterstandscore
van heel Den Haag en is daarmee een gebied met de meeste achterstand.
transvaal wordt gekenmerkt door lage inkomens, hoge werkeloosheid en
een laag tot zeer laag opleidingsniveau. Op scholen kampt men met
problemen als schoolverzuim en vroegtijdige schoolverlaters. in vergelijking
met Den Haag is in transvaal de gemiddelde wOZ-waarde voor woningen
veel lager, de verhuismobiliteit hoger en is de bevolkingsdichtheid veel
hoger. in transvaal is veel sociale huurbouw, het merendeel hiervan zijn
eengezinswoningen (figuur 3).
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leeftijdsopbouw
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woon- en leefomgeving en veiligheid
De woon- en leefomgeving wordt slechter beoordeeld door de inwoners van
de wijk, vergeleken met het Haagse gemiddelde. De sociale cohesie in transvaal
is iets lager dan in Den Haag en men voelt zich minder verantwoordelijk voor
de buurt. criminaliteit, overlast, verloedering en dreiging zorgen ervoor dat de
bewoners van transvaal zich minder veilig voelen dan inwoners van Den Haag
(figuur 4 en tabel 1)

kenmerken van woon- leefomgeving en veiligheid

figUUr 4
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taBeL 1

kenmerken van woon -en leefomgeving en veiligheid
leefomgeving
algemeen oordeel buurt (0= slecht; 10 = goed)

5,9

7,1

Perceptie overlast (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten geluidsoverlast (algemeen en door verkeer), overlast van
groepen jongeren en overlast van omwonenden)

3,9

3,0

Perceptie verloedering (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: hondenpoep op straat, rommel op straat, bekladding muren/
gebouwen en vernieling telefooncellen/bus-/tramhokjes)

5,5

4,6

sociale cohesie (0= slecht; 10 = goed)

5,4

5,9

Perceptie vermogensdelicten (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: fietsendiefstal, diefstal uit auto, beschadiging
auto/diefstal vanaf auto en woninginbraak)

5,2

4,0

Perceptie dreiging (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: drugsoverlast, dronken mensen op straat, gewelddelicten,
straatroof, bedreiging en lastig gevallen op straat)

2,9

1,3

46%

42%

140

66

veiligheid

(autodelict, vernielingen, inbraak in woning, geweld, diefstal tas/portemonnee,
andere dingen gestolen).

aantal delicten per 1000 inwoners

transvaal

Den Haag

tr ansvaal

Minimaal 1x slachtoffer afgelopen 12 maanden
van voorval/misdrijf
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Gezondheidssituatie
kernpunten
Gezondheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … ervaren inwoners van transvaal hun gezondheid als slechter.
2. … zijn inwoners van transvaal met een chronische ziekte vaker sterk
belemmerd in hun dagelijkse bezigheden.
3. … hebben inwoners van transvaal meer beperkingen wat betreft, aDL, HDa,
gehoor en zien.
4. … komt hoge bloeddruk meer voor in transvaal.
5. … hebben inwoners van transvaal een hoger risico op depressie of
angststoornissen.
6. … hebben inwoners van transvaal boven de 16 jaar meer overgewicht
en obesitas.
7. … hebben inwoners van transvaal tussen 3-16 jaar meer overgewicht.

determinanten van gezondheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … voldoen minder inwoners in transvaal aan de norm voor
voldoende lichaamsbeweging.
2. … komt er minder overmatig alcoholgebruik voor in transvaal.
3. … zijn inwoners van transvaal eenzamer.
4. … hebben inwoners van transvaal meer last van geluidshinder, vooral van
buren, verkeer en bromgeluiden.
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lichamelijke gezondheid
De ervaren gezondheid is het subjectieve oordeel van iemand over zijn of
haar gezondheid en wordt over het algemeen beschouwd als een goede
indicator van de totale gezondheidstoestand. Bijna de helft van de inwoners
van transvaal (47%) beoordeelt zijn eigen gezondheid als matig of slecht,
dit is veel hoger dan in geheel Den Haag (20%) en ook hoger dan in de andere
krachtwijken (figuur 5). Uit landelijk onderzoek naar de gezondheidssituatie in
de krachtwijken komt naar voren dat transvaal in de top vijf staat van slechtst
scorende ervaren gezondheid in alle veertig krachtwijken.
tweederde van de inwoners van transvaal (66%) geeft aan een chronische
ziekte of aandoening te hebben, meer dan in Den Haag (58%). De top drie
van meest voorkomende chronische ziekten of aandoeningen in transvaal
is: rugaandoeningen, inclusief hernia (35%), migraine (27%) en hoge
bloeddruk (25%). Hoge bloeddruk, luchtwegaandoeningen (zoals astma) en
suikerziekte zijn ziekten die veel voorkomen onder groepen met een lage
sociaal-economische en van niet-westerse herkomst. in transvaal komt hoge
tr ansvaal

lichamelijke gezondheid
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bloeddruk, een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, inderdaad
vaker voor (25%) dan in Den Haag (18%). Luchtwegaandoeningen en
suikerziekte komen iets vaker voor in transvaal dan in Den Haag maar dit is
niet heel duidelijk.
in transvaal voelt ruim eenderde (38%) van de inwoners met minimaal één
chronische ziekte of aandoening zich sterk belemmerd bij het uitvoeren van
dagelijkse bezigheden, meer dan in Den Haag (22%). iets meer dan de helft
(52%) voelt zich daarin licht belemmerd, iets meer dan in Den Haag (45%).
Voor 55-plussers wordt de zelfredzaamheid beschreven aan de hand van
beperkingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (aDL), huishoudelijke
dagelijkse activiteiten (HDa) en aan de hand van beperkingen in het gehoor
en zicht. Bijna eenderde van de 55-plussers in transvaal ondervindt
beperkingen bij aDL en bijna de helft bij HDa. alle ervaren beperkingen in
transvaal zijn (meer dan) twee keer zo hoog vergeleken met gemiddeld in
Den Haag (figuur 6).

Psychische gezondheid
Depressie en angststoornissen zijn belangrijke psychische gezondheidsproblemen. Bij mensen met dergelijke psychische klachten is de kwaliteit van
leven slechter dan bij mensen zonder deze klachten.
Bijna een op de drie inwoners van transvaal (31%) heeft een hoog risico op
depressie of een angststoornis, meer dan drie keer zoveel als gemiddeld in
Den Haag (9%, figuur 7).
Ook het medicijngebruik voor angst, depressie, spanning of stress ligt in
transvaal meer dan twee keer zo hoog (20%) in vergelijking met Den Haag (9%).
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zelfredzaamheid bij 55-plussers

figUUr 6
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leefstijl
De leefstijl van een persoon kan invloed hebben op diens gezondheid.
Overgewicht en obesitas (=ernstig overgewicht) hangen sterk samen met het
risico op chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, suikerziekte en kanker.
Bijna zes op de tien inwoners van transvaal (58%) heeft overgewicht, meer dan in
Den Haag (47%, figuur 8). Het verschil wordt veroorzaakt door het hogere aandeel
inwoners van transvaal met ernstig overgewicht (23% tegen 13% in Den Haag).
Van de 3-16-jarige kinderen in transvaal heeft bijna één op de drie (30%) overgewicht, vergeleken met 19% in geheel Den Haag. Het aandeel van overgewicht
varieert per etniciteit, 34% van de turkse en 26% van de Marokkaanse kinderen
in geheel Den Haag heeft overgewicht, vergeleken met
het Haagse gemiddelde van 19%. in transvaal wonen veel kinderen van turkse
en Marokkaanse afkomst.
roken vergroot de kans op chronische ziekten als kanker, luchtwegaandoeningen
en hart- en vaatziekten. Dertig procent van de inwoners van transvaal rookt,
vergelijkbaar met Den Haag (28%, figuur 9).
Matig alcoholgebruik is niet schadelijk voor de gezondheid maar overmatig
alcoholgebruik verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, verschillende vormen
van kanker en beschadiging van lever, hersenen, nieren en zenuwen. in transvaal
drinkt 2% van de inwoners overmatig alcohol, veel minder dan in Den Haag
(11%), dit mede als gevolg van de geloofsovertuiging van een groot deel van de
inwoners in transvaal.
Van alle drugs wordt cannabis (hasj of weed) het meest gebruikt. er is weinig
verschil in het cannabisgebruik in transvaal (6%) en Den Haag (5%).
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regelmatig bewegen en sporten verlaagt het risico op verschillende chronische
ziekten en is gunstig voor onder andere het lichaamsgewicht, vetpercentage
en de botdichtheid. slecht vier op de tien inwoners van transvaal (38%)
hebben voldoende lichaamsbeweging volgens de nederlandse beweegnorm.
Dit percentage is laag vergeleken met Den Haag (58%) en het laagst van alle
krachtwijken in Den Haag.

overgewicht en obesitas
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cijfers over sportdeelname in de ‘armere’wijken van stadsdeel centrum
(waaronder transvaal, stationsbuurt/rivierenbuurt en schilderswijk) laten zien
dat bewoners van deze wijken minder sporten (54%) dan in Den Haag (62%),
het verschil is het grootst bij 6-17-jarige kinderen; 63% in deze wijken tegen
92% in Den Haag.

sociale en fysieke leefomgeving
een veilige omgeving met veel sociale steun biedt kansen voor de gezondheid,
terwijl een onveilige omgeving met weinig sociale steun een bedreiging kan
vormen voor de gezondheid.
De fysieke omgeving waarin iemand woont of werkt kan ook van invloed zijn
op de gezondheid.

sociale en fysieke leefomgeving
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Langdurige eenzaamheid bedreigt het persoonlijke welbevinden en kan
ziekmakend zijn, zowel lichamelijk (hoofdpijn, maagpijn, ademhalingsproblemen, slaapproblemen en overmatig middelengebruik) als geestelijk
(verminderd zelfrespect, pessimistisch toekomstperspectief, depressie en
angst).
in transvaal voelt één op de vijf inwoners (20%) zich ernstig of zeer ernstig
eenzaam. Dit is veel meer dan in Den Haag (10%, figuur 10).
Huiselijk geweld kan leiden tot langdurig psychische en lichamelijke klachten,
niet alleen bij het slachtoffer maar ook bij kinderen die getuige zijn geweest
van huiselijk geweld.
in transvaal geeft gemiddeld 5% van de inwoners aan in de afgelopen
vijf jaar slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld, iets hoger dan in
Den Haag (3%).

tr ansvaal

te veel geluid in de woonomgeving kan hinder en slaapverstoring veroorzaken.
jarenlange blootstelling aan veel geluid in de woon- en werkomgeving kan
leiden tot een hoge bloedruk en daarmee tot hart- en vaatziekten.
gemiddeld geeft in transvaal 45% van de inwoners aan ernstige geluidhinder
te ervaren en 75% lichte geluidshinder. in Den Haag liggen deze percentages
lager, namelijk 28% ernstige en 66% lichte geluidhinder. De grootste
veroorzakers van geluidsoverlast in transvaal zijn buren (44%), het verkeer (37%
voor langzaam verkeer, 39% voor verkeer > 50 km/u) en bromgeluiden (17%).
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Aanbod en vraag van zorg,
welzijn en preventie
kernpunten
zorgaanbod en preventie
1. er is geen duidelijk overzicht van wat het aanbod is aan zorg en preventie
in transvaal en of dit voldoende is voor de wijk.
2. Veel preventieactiviteiten zijn gericht op de jeugd op het gebied van
overgewicht, genotmiddelen- en seksuele voorlichting.
3. De preventieactiviteiten zijn nog niet specifiek voor transvaal,
vrij versnipperd en weinig structureel.

zorggebruik
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … hebben inwoners van transvaal per jaar meer contact met de huisarts.
2. … hebben inwoners van transvaal per jaar minder contact met een
medisch specialist.
3. … hebben inwoners van transvaal per jaar meer contact met
ggZ hulpverleners.

zorgconsumptie volgens zorgverzekeraars cz en azivo
ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag (en omstreken)…
1. … hebben verzekerden uit transvaal minder paramedische zorgkosten.
2. … hebben verzekerden uit transvaal iets meer tandheelkundige zorgkosten
en ziekenhuiskosten.
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3. … hebben verzekerden uit transvaal iets meer kosten voor eerstelijns
psychologische zorg volgens cZ, maar hebben verzekerden van aZiVO
minder totale kosten voor (eerstelijns en tweedelijns) ggZ.

zorgvraag volgens vraag aanbod analyse Monitor

tr ansvaal

ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag…
1. … hebben inwoners van transvaal meer huisartsencontacten voor
de verschillende ziekteclusters, behalve voor preventie en screening
gerelateerde consulten.
2. … hebben de inwoners van transvaal per jaar meer vervolgcontacten
voor chronische aandoeningen.
3. … komen onder inwoners van transvaal iets meer geboortes en
thuisbevallingen voor.
4. … zijn er meer inwoners van transvaal met ervaren psychisch
onwelbevinden.
5. … hebben bewoners in transvaal gemiddeld per jaar minder uren
huishoudelijke zorg.
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zorgaanbod en preventie
in een achterstandswijk als transvaal is voldoende zorgaanbod belangrijk
omdat de werklast voor zorgverleners hoger blijkt te zijn dan in nietachterstandswijken.
in transvaal zijn o.a.gevestigd: verschillende huisartsenpraktijken (waarvan
een enkele met praktijkondersteuner en wijk-ggz); een aantal fysiotherapieen oefentherapiepraktijken, een diëtistenpraktijk, psychologiepraktijk en
verschillende apotheken. er is een verzorgingstehuis.
Zorgaanbod dat in transvaal ontbreekt zijn verloskundigen, kraamzorg,
tandartsen en logopedisten, maar deze zijn wel net buiten de wijk te vinden.
Voor tweedelijnszorg is het dichtstbijzijnde ziekenhuis het Medisch centrum
Haaglanden, locatie westeinde in stadsdeel centrum.
thuiszorg is niet georganiseerd per wijk maar in stadsdeel centrum zijn diverse
aanbieders werkzaam.
Op het gebied van het welzijnswerk en preventie is in transvaal een groot
aanbod aan organisaties, voorzieningen, projecten en interventies. Voorbeelden
zijn Zebra welzijn, de woonzorgzone transvaal (nu woonservicewijken
centrum), de julianakerk met verschillende voorzieningen, stiOM,
gezondheidsvoorlichting en opvoeding door de ggD Den Haag en het actieprogramma ‘gezondheidsachterstand moet wijken’ van de gemeente Den Haag.
Veel projecten en interventies zijn ontwikkeld voor de stad Den Haag, dus
niet specifiek voor een wijk als transvaal, en zijn niet structureel. Ze zijn veelal
gericht op kinderen en jongeren ter preventie van overgewicht, genotmiddelen
en seksuele voorlichting.
Het is lastig om een compleet overzicht te krijgen van alle initiatieven die
plaatsvinden, vanwege de veelheid aan partijen in de wijken en omdat
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niet altijd duidelijk is wat loopt, alweer gestopt is of nog moet starten.
Voor initiatieven op het gebied van welzijn zijn vooral overzichten op
stadsdeelniveau beschikbaar.
Om de achterstand in de krachtwijken in Den Haag te verminderen zijn
wijkactieplannen opgesteld door gemeente Den Haag. gezondheid speelt
ook een belangrijke rol in het wijkactieplan, er zijn vier actieprogramma’s op
het gebied van gezondheid.

zorggebruik
in transvaal hebben meer bewoners (84%) in het afgelopen jaar contact gehad
met de huisarts dan in Den Haag (77%, figuur 11). Dat geldt ook voor contacten
met ggZ-hulpverleners of maatschappelijk werk (transvaal 17%, Den Haag
11%). Het aandeel bewoners dat contact heeft met een medisch specialist ligt
in transvaal juist lager (36%, in Den Haag 42%). contacten met de tandarts,
paramedici of thuiszorg verschilden niet veel tussen transvaal en Den Haag.

tr ansvaal

zorggebruik
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in transvaal heeft 4% van de inwoners psychiatrische zorg gekregen, veel
minder dan in Den Haag (9%), het landelijke percentage is 5%.

zorgconsumptie
De zorgverzekeraars cZ en aZiVO dekken samen meer dan 50% van de
inwoners van transvaal. Hun gegevens geven een indruk van de zorgconsumptie van verzekerden in transvaal, vergeleken met Den Haag en
omgeving.
Voor paramedische zorg worden er in transvaal minder kosten gemaakt
vergeleken met Den Haag en omstreken.
Voor tandheelkundige zorg en ziekenhuiszorg worden per verzekerde juist
meer zorgkosten gemaakt in transvaal vergeleken met Den Haag.
Voor ggZ waren de kosten in transvaal voor cZ-verzekerden hoger dan het
Haags gemiddelde en voor aZiVO-verzekerden juist lager vergeleken met
heel Den Haag.
in de kosten per verzekerde voor huisartsenzorg, farmaceutische zorg en
specialistische zorg bestaan geen duidelijke verschillen tussen Den Haag en
transvaal.

verwachte zorgvraag
De verwachte zorgvraag in de eerstelijn wordt ingedeeld naar ziekteclusters
(categorieën van klachten en aandoeningen). in transvaal worden voor bijna
alle ziekteclusters meer contacten geschat dan voor geheel Den Haag, in het
bijzonder voor infectieziekten en vruchtbaarheid en geboorte. Voor de clusters
screening en preventie en acute letsels worden juist minder contacten geschat
voor transvaal.
inwoners van transvaal hebben meer contact met de huisarts en vervolgcontacten voor chronische aandoeningen. in vergelijking met Den Haag
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ervaart een groter deel van de inwoners van transvaal klachten van psychisch
onwelbevinden.
Het aantal geboortes en thuisbevallingen worden voor transvaal hoger geschat
dan voor Den Haag.
Op het gebied van de thuiszorg ontvangen inwoners van transvaal minder uren
huishoudelijke hulp maar iets meer uren verzorging of verpleging vergeleken
met het Haagse gemiddelde.
in de geschatte contacten met fysio- en oefentherapeut, diëtist en op het
gebied van mondzorg zijn er geen duidelijke verschillen tussen transvaal en
Den Haag.

tr ansvaal
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Algemene kenmerken
kernpunten
demografie
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … heeft Zuidwest een oudere bevolkingssamenstelling.
2. … is het aandeel bewoners van niet-westerse herkomst hoog.

sociaal-economische kenmerken
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … hebben veel bewoners van Zuidwest een lage sociaal-economische status.
2. … hebben veel bewoners van Zuidwest een lager opleidingsniveau.
3. … zijn er veel minimahuishoudens in Zuidwest.

woon- en leefomgeving en veiligheid

zuidwest

ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … wordt de woon- en leefomgeving in Zuidwest slechter beoordeeld
door bewoners.
2. … voelt men zich minder veilig in Zuidwest.
3. … ervaart men meer dreiging en vermogensdelicten in Moerwijk en
een vergelijkbaar gemiddelde in Morgenstond en Bouwlust/Vrederust.
4. … zijn er ongeveer net zoveel delicten per jaar per 1000 inwoners in
Moerwijk en Morgenstond en minder in Bouwlust/Vrederust.
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demografie
Zuidwest telt bijna 61.000 inwoners, dit is 13% van de Haagse bevolking.
Bouwlust/Vrederust is de grootste wijk met bijna 25.000 inwoners, Moerwijk
heeft ruim 19.000 inwoners en Morgenstond heeft bijna 16.500 inwoners.
in Zuidwest, vooral in Morgenstond en Bouwlust/Vrederust, wonen relatief
veel ouderen: 17% van de bevolking is ouder dan 65 jaar. in heel Den Haag is
dit 13% (figuur 1). Het aandeel jongeren is vergelijkbaar met heel Den Haag.
in Bouwlust/Vrederust wonen de meeste jongeren.
Het percentage autochtone inwoners in Zuidwest is 41%, variërend van 37% in
Moerwijk tot 47% in Morgenstond, en ligt ruim onder het Haagse gemiddelde
van 53%. in vergelijking met Den Haag wonen er in Zuidwest meer mensen
met een turkse, Marokkaanse, antilliaanse, arubaanse of overig niet-westerse
afkomst (figuur 2). De gemiddelde leeftijd van de inwoners van nederlandse
herkomst is aanzienlijk hoger dan die van de inwoners van niet-nederlandse
herkomst. Vooral in Moerwijk is dit het geval.
in Zuidwest zijn, in vergelijking met Den Haag, meer eenpersoonshuishoudens
(52% in Zuidwest en 47% in Den Haag), vooral in de wijken Moerwijk en
Morgenstond (beide 56%). Ook zijn er in Zuidwest relatief meer eenoudergezinnen (11% in Zuidwest en 8% in Den Haag), vooral in Moerwijk
en Bouwlust/Vrederust.

sociaal-economische kenmerken
een maat voor de gemiddelde sociaal-economische positie van de bevolking
in een wijk ten opzichte van de hele stad Den Haag, is de achterstandsscore.
De score is gebaseerd op een vijftal indicatoren: inkomen, langdurige
werkloosheid, waarde van huizen, aandeel verhuizingen en aandeel etnisch
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leeftijdsopbouw
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culturele groepen. Zuidwest heeft met +11,3 een hoge achterstandscore en is
daarmee een gebied met veel achterstand. Moerwijk scoort het hoogst met een
achterstandsscore van 14,9 en staat daarmee, na transvaal, op de tweede plaats
in de rangorde van de 44 Haagse wijken. Morgenstond en Bouwlust/Vrederust
hebben beide een achterstandsscore van 9,8. transvaal, stationsbuurt en de
schilderswijk hebben alledrie een hogere achterstandscore dan Zuidwest.
Zuidwest wordt gekenmerkt door lage inkomens, hoge werkeloosheid en
een laag opleidingsniveau. Op scholen kampt men met problemen
als schoolverzuim en vroegtijdige schoolverlaters. in vergelijking met
Den Haag is in Zuidwest de gemiddelde wOZ-waarde voor woningen veel
lager en is de bevolkingsdichtheid in de wijken Moerwijk en Morgenstond
veel hoger. in Zuidwest is veel sociale huurbouw, het merendeel hiervan zijn
eengezinswoningen (figuur 3, niet voor alle kenmerken gegevens beschikbaar
voor Zuidwest als geheel of voor de 3 afzonderlijke wijken)

woon- en leefomgeving en veiligheid
De woon- en leefomgeving wordt slechter beoordeeld door de inwoners van
de wijk, vergeleken met het Haagse gemiddelde. De sociale cohesie in Zuidwest
is iets lager dan in Den Haag en men voelt zich minder verantwoordelijk voor
de buurt. Overlast, verloedering en dreiging zorgen ervoor dat de bewoners
van Zuidwest zich minder veilig voelen dan inwoners van Den Haag (figuur 4
en tabel 1(pagina 86), gegevens niet beschikbaar voor Zuidwest als geheel).
Moerwijk lijkt op veel van bovenstaande aspecten het slechtst te scoren,
gevolgd door Bouwlust/Vrederust en Morgenstond.
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kenmerken van woon -en leefomgeving en veiligheid
leefomgeving
5,9

6,8

6,5

7,1

3,7

2,7

3,0

3,0

(op basis van de aspecten: hondenpoep op straat, rommel op straat, bekladding
muren/gebouwen en vernieling telefooncellen/bus-/tramhokjes)

5,7

4,5

5,0

4,6

sociale cohesie (0= slecht; 10 = goed)

4,9

5,5

5,2

5,9

5,0

3,8

3,9

4,0

2,1

1,3

1,1

1,3

algemeen oordeel buurt (0= slecht; 10 = goed)
Perceptie overlast (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten geluidsoverlast (algemeen en door verkeer), overlast
van groepen jongeren en overlast van omwonenden)

Perceptie verloedering (0 = gunstig; 10 = ongunstig)

veiligheid
Perceptie vermogensdelicten (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: fietsendiefstal, diefstal uit auto, beschadiging
auto/diefstal vanaf auto en woninginbraak)

Perceptie dreiging (0 = gunstig; 10 = ongunstig)
(op basis van de aspecten: drugsoverlast, dronken mensen op straat,
gewelddelicten, straatroof, bedreiging en lastig gevallen op straat)

Minimaal 1x slachtoffer afgelopen 12 maanden
van voorval/misdrijf
(autodelict, vernielingen, inbraak in woning, geweld, diefstal tas/portemonnee,
andere dingen gestolen).

aantal delicten per 1000 inwoners
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46% 43% 38% 42%
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Gezondheidssituatie
kernpunten
Gezondheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … ervaren inwoners van Zuidwest hun gezondheid als slechter.
2. … zijn inwoners van Zuidwest met een chronische ziekte vaker licht of sterk
belemmerd in hun dagelijkse bezigheden, vooral in Bouwlust/Vrederust.
3. … hebben inwoners van Zuidwest iets meer beperkingen wat betreft, aDL,
HDa, gehoor en zien. Voor aDL en zien vooral in Moerwijk en voor HDa
vooral in Bouwlust/Vrederust.
4. … komt suikerziekte meer voor in Zuidwest.
5. … hebben inwoners van Zuidwest een hoger risico op depressie of
angststoornissen.
6. … hebben inwoners van Zuidwest boven de 16 jaar meer overgewicht
en obesitas.
7. … hebben in Zuidwest kinderen tussen 3-16 jaar meer overgewicht.

determinanten van gezondheid
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … voldoen minder inwoners in Zuidwest aan de norm voor voldoende
lichaamsbeweging.
2. … komt er minder overmatig alcoholgebruik voor in Zuidwest.
3. … zijn meer inwoners van Zuidwest eenzaam.
4. … hebben inwoners van Zuidwest evenveel last van geluidshinder.
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lichamelijke gezondheid
De ervaren gezondheid is het subjectieve oordeel van iemand over zijn of haar
gezondheid en wordt over het algemeen beschouwd als een goede indicator
van de totale gezondheidstoestand. Bijna de helft van de inwoners van
Zuidwest (27%) beoordeelt zijn eigen gezondheid als matig of slecht, dit is
hoger dan in Den Haag (20%, figuur 5).
ruim zes op de tien inwoners van Zuidwest (62%) geeft aan een chronische
ziekte of aandoening te hebben, iets meer dan in Den Haag (58%). De top drie
van meest voorkomende chronische ziekten of aandoeningen in Zuidwest is:
hoge bloeddruk (20%), gewrichtsslijtage (19%) en migraine (18%). er zijn weinig
verschillen tussen de drie wijken in het voorkomen van de diverse ziekten of
aandoeningen. Hoge bloeddruk, luchtwegaandoeningen (zoals astma) en
suikerziekte zijn ziekten die veel voorkomen onder groepen met een lage
sociaal-economische en van niet-westerse herkomst. in Zuidwest komt
suikerziekte vaker voor (12%) dan in Den Haag (8%). Hoge bloeddruk en
luchtwegaandoeningen komen niet veel meer voor in Zuidwest vergeleken
met Den Haag.

lichamelijke gezondheid

figUUr 5
% 70
60
50
40
30
20
10
0

Matig tot slecht
ervaren gezondheid

Morgenstond

Bouwlust/Vrederust

sterk belemmerd door
ziekte/aandoening
Zuidwest

Licht belemmerd door
ziekte/aandoening

Den Haag

zuidwest

Moerwijk

Minimaal 1
ziekte/aandoening

88

Gezonde wijkenanalyse Haagse KracHt wijKen

in Zuidwest voelt een kwart (26%) van de inwoners met minimaal één
chronische ziekte of aandoening zich sterk belemmerd bij het uitvoeren van
dagelijkse bezigheden, iets meer dan in Den Haag (22%). iets meer dan de helft
(51%) voelt zich daarin licht belemmerd, iets meer dan in Den Haag (45%).
Voor 55-plussers wordt de zelfredzaamheid beschreven aan de hand van
beperkingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (aDL), huishoudelijke
dagelijkse activiteiten (HDa) en aan de hand van beperkingen in het gehoor en
zicht. een op de zes 55-plussers (17%) in Zuidwest ondervindt beperkingen bij
aDL en een kwart (26%) bij HDa. alle ervaren beperkingen in Zuidwest zijn iets
hoger vergeleken met gemiddeld in Den Haag (figuur 6).

Psychische gezondheid
Depressie en angststoornissen zijn belangrijke psychische gezondheidsproblemen. Bij mensen met dergelijke psychische klachten is de kwaliteit
van leven slechter dan bij mensen zonder deze klachten.
een op de zes inwoners van Zuidwest (16%) heeft een hoog risico op depressie
of een angststoornis, bijna twee keer zoveel als gemiddeld in Den Haag
(9%, figuur 7).
Ook het medicijngebruik voor angst, depressie, spanning of stress ligt in
Zuidwest hoger (13%) in vergelijking met Den Haag (9%).
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zelfredzaamheid bij 55-plussers
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leefstijl
Bijna zes op de tien inwoners (56%) van Zuidwest heeft overgewicht, meer dan
in Den Haag (47%, figuur 8). Matig overgewicht komt bij 39% van de inwoners
van Zuidwest voor (34% in Den Haag) en ernstig overgewicht bij 16% (17% in
Den Haag). tussen de wijken zijn verschillen te zien, Morgenstond kent relatief
minder inwoners met overgewicht.
Van de 3-16-jarige kinderen in Bouwlust/Vrederust heeft ruim een kwart (27%)
overgewicht, in Moerwijk 24% en in Morgenstond 21%, vergeleken met 19%
in geheel Den Haag. Het aandeel van overgewicht varieert per etniciteit, 34%
van de turkse en 26% van de Marokkaanse kinderen in geheel Den Haag heeft
overgewicht, vergeleken met het Haagse gemiddelde van 19%. in Zuidwest
wonen veel kinderen van turkse en Marokkaanse afkomst.
roken vergroot de kans op chronische ziekten als kanker, luchtwegaandoeningen
en hart- en vaatziekten. een op de drie inwoners van Zuidwest rookt (32%),
vergelijkbaar met Den Haag (28%, figuur 9). er zijn wat verschillen tussen de wijken.
Moerwijk kent het laagste percentage rokers (30%). Morgenstond heeft het
hoogste percentage rokers (36%), zowel binnen Zuidwest als in vergelijking met
de overige drie krachtwijken.
Matig alcoholgebruik is niet schadelijk voor de gezondheid maar overmatig
alcoholgebruik verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, verschillende vormen
van kanker en beschadiging van lever, hersenen, nieren en zenuwen. in Zuidwest
drinkt 7% van de inwoners overmatig alcohol, minder dan in Den Haag (11%),
dit mede als gevolg van de geloofsovertuiging van een deel van de inwoners
in Zuidwest.
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Van alle drugs wordt cannabis (hasj of weed) het meest gebruikt. er is geen
verschil in het cannabisgebruik in Zuidwest en Den Haag (beiden 5%).
regelmatig bewegen en sporten verlaagt het risico op verschillende chronische
ziekten en is gunstig voor onder andere het lichaamsgewicht, vetpercentage en
de botdichtheid. De helft van de inwoners van Zuidwest (50%) heeft voldoende
lichaamsbeweging volgens de nederlandse beweegnorm. Dit percentage is iets
lager vergeleken met Den Haag (58%).

overgewicht en obesitas
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sociale en fysieke leefomgeving
een veilige omgeving met veel sociale steun biedt kansen voor de gezondheid,
terwijl een onveilige omgeving met weinig sociale steun een bedreiging kan
vormen voor de gezondheid.
De fysieke omgeving waarin iemand woont of werkt kan ook van invloed zijn
op de gezondheid.
Langdurige eenzaamheid bedreigt het persoonlijke welbevinden en kan
ziekmakend zijn, zowel lichamelijk (hoofdpijn, maagpijn, ademhalingsproblemen, slaapproblemen en overmatig middelengebruik) als geestelijk
(verminderd zelfrespect, pessimistisch toekomstperspectief, depressie
en angst).
in Zuidwest voelt één op de vijf inwoners (19%) zich ernstig of zeer ernstig
eenzaam. Dit is veel meer dan in Den Haag (10%, figuur 10).

sociale en fysieke leefomgeving
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Huiselijk geweld kan leiden tot langdurig psychische en lichamelijke klachten,
niet alleen bij het slachtoffer maar ook bij kinderen die getuige zijn geweest
van huiselijk geweld.
in Zuidwest geeft gemiddeld 3% van de inwoners aan in de afgelopen vijf jaar
slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld, er is geen verschil met
Den Haag.
te veel geluid in de woonomgeving kan hinder en slaapverstoring veroorzaken.
jarenlange blootstelling aan veel geluid in de woon- en werkomgeving kan
leiden tot een hoge bloedruk en daarmee tot hart- en vaatziekten.
gemiddeld geeft in Zuidwest 31% van de inwoners aan ernstige geluidhinder
te ervaren en 65% lichte geluidshinder. Dat is vergelijkbaar met Den Haag:
28% ernstige en 66% lichte geluidhinder. De grootste veroorzakers van
geluidsoverlast in Zuidwest zijn buren (38%), het verkeer (28% voor langzaam
verkeer, 20% voor verkeer > 50 km/u) en bromgeluiden (13%).

zuidwest
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Aanbod en vraag van zorg,
welzijn en preventie
kernpunten
zorgaanbod en preventie
1. er is geen duidelijk overzicht van wat het aanbod is aan zorg en preventie
in Zuidwest en of dit voldoende is voor de wijk.
2. Veel preventieactiviteiten zijn gericht op de jeugd op het gebied van
overgewicht, genotmiddelen- en seksuele voorlichting.
3. De preventieactiviteiten zijn nog niet specifiek voor Zuidwest, vrij
versnipperd en weinig structureel.

zorggebruik
ten opzichte van de bewoners van Den Haag…
1. … hebben inwoners van Zuidwest per jaar ongeveer evenveel contact
met de huisarts.
2. … hebben inwoners van Zuidwest per jaar minder contact met een
medische specialist.
3. … hebben inwoners van Zuidwest per jaar meer contact met
ggZ-hulpverleners en maatschappelijk werk.
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zorgconsumptie volgens zorgverzekeraars cz en azivo
ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag (en omstreken)…
1. … hebben verzekerden uit Zuidwest meer zorgkosten voor ggZ,
tandheelkundige zorg, farmaceutische zorg, huisartsenzorg,
en ziekenhuiszorg.
2. … is het niet duidelijk hoe hoog de zorgkosten voor paramedische zorg zijn,
cZ geeft aan meer kosten voor paramedische zorg te maken en aZiVO juist
minder kosten.

zorgvraag volgens vraag aanbod analyse Monitor

zuidwest

ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag…
1. … hebben inwoners van Zuidwest meer huisartsencontacten voor de
verschillende ziekteclusters vooral voor chronische ziekten en infectieziekten.
2. … hebben de inwoners van Zuidwest per jaar meer vervolgcontacten
voor chronische aandoeningen.
3. … komen onder inwoners van Zuidwest iets meer geboortes en
thuisbevallingen voor.
4. … zijn er iets meer inwoners van Zuidwest met ervaren psychisch
onwelbevinden.
5. … hebben bewoners in Zuidwest gemiddeld per jaar meer uren
huishoudelijke zorg.
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zorgaanbod en preventie
in een achterstandswijk als Zuidwest is voldoende zorgaanbod belangrijk
omdat de werklast voor zorgverleners hoger blijkt te zijn dan in nietachterstandswijken.
in Zuidwest zijn o.a. gevestigd: gezondheidscentra; een breed aanbod aan
huisartsenpraktijken (een aantal met praktijkondersteuner en/of wijk-ggz),
tandartspraktijken en fysiotherapiepraktijken; verschillende apotheken;
enkele oefentherapiepraktijken, diëtetiekpraktijken, logopediepraktijken
en psychologiepraktijken; ggZ-instellingen; een kraamzorgorganisatie;
woonzorgcentra en een verpleeghuis.
Zorgaanbod dat in Zuidwest ontbreekt is een verloskundigepraktijk maar deze
zijn wel net buiten de wijken in het stadsdeel escamp te vinden.
Het grootste deel van de eerstelijnszorgverleners is gevestigd in Moerwijk en
Bouwlust/Vrederust.
Voor tweedelijnszorg is het dichtstbijzijnde ziekenhuis het Haga Ziekenhuis,
locatie Leyweg in de wijk Leyenburg, stadsdeel escamp.
thuiszorg is niet georganiseerd per wijk maar in stadsdeel escamp zijn diverse
aanbieders werkzaam.
Op het gebied van het welzijnswerk en preventie is in Zuidwest een groot
aanbod aan organisaties, voorzieningen, projecten en interventies. Voorbeelden
zijn het welzijnsaanbod van Mooi escamp, de woonzorgzone Moerwijk,
woonservicewijken escamp, stiOM, gezondheidsvoorlichting en opvoeding
door de ggD Den Haag en het actieprogramma ‘gezondheidsachterstand moet
wijken’ van de gemeente Den Haag.
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Veel projecten en interventies zijn ontwikkeld voor de stad Den Haag, dus
niet specifiek voor een wijk als Zuidwest, en zijn niet structureel. Ze zijn veelal
gericht op kinderen en jongeren ter preventie van overgewicht, genotmiddelen
en seksuele voorlichting. .
Het is lastig om een compleet overzicht te krijgen van alle initiatieven die
plaatsvinden, vanwege de veelheid aan partijen in de wijken en omdat
niet altijd duidelijk is wat loopt, alweer gestopt is of nog moet starten.
Voor initiatieven op het gebied van welzijn zijn vooral overzichten op
stadsdeelniveau beschikbaar.
Om de achterstand in de krachtwijken in Den Haag te verminderen zijn
wijkactieplannen opgesteld door gemeente Den Haag.

zorggebruik
in Zuidwest hebben gemiddeld evenveel bewoners (78%) in het afgelopen jaar
contact gehad met de huisarts als in Den Haag (77%, figuur 11). Het percentage

zorggebruik
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van de bewoners dat contact heeft gehad met een medisch specialist is voor
Zuidwest vergelijkbaar met Den Haag (44%, in Den Haag 42%) maar is lager
voor Moerwijk (37%). in Zuidwest hebben meer bewoners contact gehad met
een zorgverlener van de ggZ of maatschappelijk werker (15% in Zuidwest, 11%
in Den Haag), variërend van 13% in de wijken Moerwijk en Bouwlust/Vrederust
tot 21% in Morgenstond. Minder inwoners van Zuidwest hebben contact gehad
met een tandarts (55% in Zuidwest, 67% in Den Haag). contacten met de
paramedici of de thuiszorg verschilden niet veel tussen Zuidwest en Den Haag.
in Zuidwest heeft 7% van de inwoners psychiatrische zorg gekregen,
iets minder dan in Den Haag (9%), het landelijke percentage is 5%.

zorgconsumptie
De zorgverzekeraars cZ en aZiVO dekken samen ruim eenderde van de
inwoners van Zuidwest. Hun gegevens geven een indruk van de zorgconsumptie van verzekerden in Zuidwest, vergeleken met Den Haag en
omgeving.
De totale zorgkosten voor verzekerden in Zuidwest zijn hoger in vergelijking
met de verzekerden in Den Haag. Voor huisartsenzorg, farmaceutische zorg,
tandheelkundige zorg, hulpmiddelen, ziekenhuiszorg, verloskundige zorg en
kraamzorg worden per verzekerde hogere zorgkosten gemaakt in Zuidwest
vergeleken met Den Haag. Voor specialistische zorg worden er per verzekerde
in Zuidwest minder kosten gemaakt ten opzichte van in Den Haag. Voor
paramedische zorg waren de kosten in Zuidwest voor cZ-verzekerden hoger
dan het Haags gemiddelde en voor aZiVO-verzekerden juist iets lager
vergeleken met heel Den Haag.
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verwachte zorgvraag
De verwachte zorgvraag in de eerstelijn wordt ingedeeld naar ziekteclusters
(categorieën van klachten en aandoeningen). in Zuidwest worden voor bijna
alle ziekteclusters meer contacten geschat dan voor geheel Den Haag, in het
bijzonder voor infectieziekten en chronische ziekten. Voor het cluster acute
letsels worden juist minder contacten geschat voor Zuidwest.
inwoners van Zuidwest hebben meer contact met de huisarts en vervolgcontacten voor chronische aandoeningen. in vergelijking met Den Haag
ervaart eenzelfde deel van de inwoners van Zuidwest klachten van psychisch
onwelbevinden.
Het aantal geboortes en thuisbevallingen worden voor Moerwijk iets hoger
geschat dan voor Den Haag, de andere twee wijken zijn hierin vergelijkbaar
met Den Haag.
Op het gebied van de thuiszorg ontvangen inwoners van Zuidwest iets meer
uren huishoudelijke hulp en verzorging of verpleging vergeleken met het
Haagse gemiddelde.
in de geschatte contacten met fysio- en oefentherapeut, diëtist en op het
gebied van mondzorg zijn er geen duidelijke verschillen tussen Zuidwest
en Den Haag.
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Gezondheid in de krachtwijken
Eind 2008 heeft een groot aantal partners het Intentieakkoord Gezond Geweten
afgesloten om gezamenlijk de gezondheidsachterstand in krachtwijken terug te
dringen. Zij hebben toen onder andere afgesproken om hun gegevens bij elkaar te
brengen. Zo kon een breed beeld van de gezondheidssituatie en het aanbod aan
zorg en voorzieningen in de Haagse Krachtwijken gevormd worden.
In dit boekje treft u een schat aan informatie aan over mensen in de Haagse
krachtwijken en hun gezondheid. Wie wonen er? Hoe beleven zij hun gezondheid?
Welke ziektes komen het vaakst voor? Wat doen inwoners aan hun gezondheid?
En welke instellingen zijn in de wijk actief?

ZUIDWEST

TR ANSVAAL

STATIONSBUURT/RIVIERENBUURT

SCHILDERSWIJK

De Coalitie Gezond Geweten bestaat uit 30 partners die zijn samengekomen in het
intentieakkoord ‘Gezondheid in de Haagse Krachtwijken’. Het intentieakkoord is één van
de businesscases die onderdeel uitmaken van de krachtwijkenaanpak in Den Haag.

De gezamenlijke ambitie is dat bewoners uit de krachtwijken in de toekomst even
gezond zijn als de gemiddelde inwoner van Den Haag. Door meer met elkaar samen te
werken kan kennis en kunde uitgewisseld worden. Zo zijn de activiteiten in de wijk nog
meer op elkaar afgestemd en kunnen diverse acties elkaar versterken.

