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Factsheet

Huidige gezondheid naar regio’s
Tijdens de coronapandemie is het belang van een gezonde leefstijl groter dan ooit gebleken. Verreweg
de meerderheid van de mensen die met corona wordt opgenomen in een ziekenhuis, heeft last van
(ernstig) overgewicht. Overgewicht leidt via diverse wegen tot een ernstiger beloop van corona, met name
door een chronisch verstoord immuunsysteem. Een gezonde leefstijl kan bij veel mensen het immuunsysteem binnen enkele weken al versterken en kan de kans op een ernstig beloop van corona verkleinen.
De huidige gezondheid en leefstijl is in Nederland niet overal hetzelfde. Voor het verkrijgen van inzicht in
de regionale verschillen in de gezondheid en leefstijl in Nederland heeft Kompas in Zorg deze factsheet
opgesteld. Een uitgebreide regionale analyse van de gezondheid, leefstijl, demografie en chronische
aandoeningen is voor abonnees uiteraard te raadplegen via de webbased informatie- en analysetool
Kompas in Zorg.

Percentage bevolking met overgewicht

Percentage rokers

Periode 2020

Periode 2020

% bevolking met (zeer) goed ervaren
gezondheidstoestand

% bevolking met 1 of meer langdurige
aandoeningen

Periode 2020

Periode 2020

Uit deze factsheet blijkt dat met name Noord-Oost Groningen, Zuid-Limburg en Zuid-Zeeland regio’s zijn
die achterblijven op het gebied van gezondheid en leefstijl. Zoals in onderstaande figuur zichtbaar is
gemaakt wonen in deze regio’s ook relatief veel ouderen. De uitgaven voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)
nemen toe met de leeftijd.

Percentage leeftijdsgroep 65+ jaar

Kosten Zvw per persoon naar leeftijd in €
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De gezondheid, leefstijl en demografie zorgen ervoor dat de Zvw-uitgaven per inwoner in de regio’s
Noord-Oost Groningen, Zuid-Limburg en Zuid-Zeeland relatief hoog zijn. In onderstaande figuur zijn de
Zvw-uitgaven per inwoner in de verschillende gemeenten in Nederland zichtbaar gemaakt.

Kosten Zvw per inwoner in euro’s
Periode 2019
< 2.034
2.034 – 2.280
2.280 – 2.527
2.527 – 2.773
2.773 – 3.020
> 3.020
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