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In de digitale versie van het regiobeeld kunt u gemakkelijk navigeren tussen de verschillende onderdelen. Op de volgende pagina vindt u een keuzescherm 
met de verschillende onderwerpen die in het regiobeeld zijn beschreven. Klik met uw muis op het onderdeel van uw voorkeur, om de gegevens voor het 
betreffende thema in te zien. Op de pagina’s zelf is geen toelichting gegeven op de indicatoren en bijbehorende bronnen, dit kunt u terugvinden in de 
bijlage. Om deze reden zijn op de pagina’s ook de navigatietoetsen opgenomen. Zo kunt u vanuit de dia naar de betreffende bijlage met uitleg over de 
indicatoren en bronnen om vervolgens vanuit de bijlage weer terug te keren naar het thema waarin u aan het lezen was. Binnen een thema kunt u met 
onderstaande toetsen navigeren:

u gaat naar de bijlage waar de indicatoren van het thema worden uitgelegd.

u keert vanuit de bijlage terug naar het bijbehorende thema in het rapport.

u keert terug naar het keuzescherm met de verschillende onderwerpen.

u gaat vanuit de desbetreffende pagina naar de bijbehorende cijfers op gemeenteniveau.

Indicatorenlijst

Terug naar thema

Inhoudsopgave

Tabellenboek 
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Het meerjarenprogramma Sluitende Keten GGZ
De VDG themagroep Sluitende Keten GGZ heeft, in samenwerking met vertegenwoordigers van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, provincie Drenthe, 
zorgaanbieders Cosis, GGZ Drenthe, GGD Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Leger des Heils en de programmamanager PVG 
Drenthe aanpak en Optimaal Leven, het meerjarenprogramma 2021-2024 opgesteld. Partijen streven er naar dat Drentse inwoners met een 
(psychische) kwetsbaarheid de juiste zorg op de juiste plek krijgen en dat samen wordt gewerkt aan een inclusieve samenleving. Hierbij zijn vijf 
speerpunten benoemd:

1. Herstelgericht werken (inclusieve samenleving, herstelgedachte)
2. Onderlinge samenwerking binnen en over de domeinen heen
3. Terugdringen administratieve lasten (toegang WMO, administratieve processen)
4. Voorzieningenniveau in Drenthe (time out voorzieningen, herstelacademies, woningaanbod)
5. Feitelijk beeld van de regio (regiobeeld, klantreizen)

De meerwaarde van het regiobeeld 
Een regiobeeld geeft een feitelijk beeld van de sociale en gezondheidssituatie en de opgaven in een regio, gemeente of wijk. Hiervoor worden 
(bestaande) data en informatie over de sociale- en gezondheidssituatie van inwoners, alsmede trends en ontwikkelingen hierin, verzameld en 
geanalyseerd. Een regiobeeld biedt de betrokken partijen een gezamenlijk beeld van de opgave(n) in de regio. Het vormt daarmee een startpunt 
om met elkaar in gesprek te gaan over waar de prioriteiten liggen, wat er concreet nodig is voor het realiseren van een sluitende keten GGZ en 
hoe eenieder hier vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid aan kan bijdragen. Duiding en analyse gebeurt in gezamenlijkheid. 

De doelstelling van het regiobeeld
Het regiobeeld heeft als doel bij te dragen aan het scherp stellen van de gedeelde opgaven op het terrein van de organisatie van de Sluitende 
GGZ-keten nu en voor de toekomst. Met het regiobeeld komt inzicht in wat er concreet nodig is om een sluitende GGZ keten te realiseren: 
passende en goede op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg in de regio, die aansluit bij de leefwereld van de inwoners.



Achtergrond en aanpak (2) 
Kwantitatieve analyse
In dit regiobeeld zijn kwantitatieve gegevens met betrekking tot GGZ-zorggebruik en -kosten opgenomen, maar ook 
informatie over risicofactoren/voorspellende factoren met betrekking tot GGZ-problematiek. Hiervoor is informatie 
gebruikt uit openbare databronnen, zoals CBS, RIVM, NIVEL, D3wijkscan, Vektis, GGD, waarstaatjegemeente.nl en 
regiobeeld.nl. Waar mogelijk is deze informatie aangevuld met gegevens uit besloten databronnen, zoals data van Zilveren 
Kruis en de Vektis Gemeentezorgspiegel. Voor de inzichten over de GGZ op gemeenteniveau (Vektis
Gemeentezorgspiegel) hebben 8 van de 12 gemeenten toestemming verleend om hun gegevens op te nemen in het 
regiobeeld. 

Het referentiejaar waarvan gegevens als uitgangsbasis dienen om te vergelijken hangt af van de meest recente gegevens 
die beschikbaar zijn. Om die reden is gekozen om 2020 als referentiejaar te gebruiken voor deze regio-analyse. Voor wat 
betreft de inzichten over de EPA GGZ afgeleid van declaratiegegevens (Vektis Gemeentezorgspiegel) zijn de gegevens uit 
2019 gebruikt. De data van Zilveren Kruis heeft betrekking op referentiejaar 2018. Voor overige indicatoren zijn indien 
beschikbaar de meest recente gegevens gebruikt op dat moment. 

In de bijlage van dit regiobeeld is per indicator een definitie en bronvermelding opgenomen. In lijn met het 
meerjarenprogramma ligt de focus van het regiobeeld op de regio/provincie. Daarnaast worden enkele cijfers 
gepresenteerd die betrekking hebben op de afzonderlijke Drentse gemeenten, om recht te doen aan de verschillen die er 
binnen de provincie zijn. 

Kwalitatieve analyse 
Om tot onderbouwde inzichten te komen over de knelpunten en opgaven in de GGZ is dit regiobeeld aangevuld met drie 
cliëntverhalen. Om de ervaringsdeskundigen niet dubbel te belasten, is gebruik gemaakt van interviews die gedurende de 
projectperiode (2022) zijn afgenomen door Lysias Advies. Er is door de respondenten toestemming gegeven om de 
interviews voor het regiobeeld te gebruiken. Lysias advies en de Universiteit van Amsterdam doen voor het ministerie van 
VWS onderzoek naar cliëntvertegenwoordiging en de inzet van cliëntervaringen in de GGZ. De vragen zijn aangevuld met 
thema’s die interessant zijn voor het regiobeeld. De ervaringen hebben betrekking op de regio en er is gekozen voor 
cliëntverhalen die aansluiten bij de meest voorkomende GGZ diagnoses. De cliëntverhalen worden verspreid over het 
regiobeeld gepresenteerd. 
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Gemeente
Gemiddeld aantal

inwoners 2020

Aa en Hunze 25.445
Assen 68.599
Borger-Odoorn 25.559
Coevorden 35.297
De Wolden 24.330
Emmen 107.048
Hoogeveen 55.699
Meppel 33.920
Midden-Drenthe 33.185
Noordenveld 31.253
Tynaarlo 33.887
Westerveld 19.460
Totaal 493.682

Voor dit regiobeeld is de indeling van de provincie Drenthe gebruikt. In de provincie Drenthe zijn twaalf 
gemeenten. In de tabel hieronder zijn alle gemeenten op alfabetische volgorde opgesomd met daarnaast 
het aantal inwoners. 

Binnen de regio is variatie zichtbaar in de bevolkingsopbouw en gezondheidssituatie van inwoners. Deze 
variatie wordt onder andere gezien tussen de plattelandsgebieden en de meer stedelijke delen van de 
provincie (Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen). Maar van oudsher bijvoorbeeld ook tussen 'het zand' en 
'het veen'. In dit regiobeeld ligt de nadruk op de sociale- en gezondheidssituatie van inwoners in de 
regio/provincie, waarbij in bepaalde gevallen in de tekst ook aandacht wordt besteed aan de verschillen 
tussen gemeenten. In de bijlagen wordt verder ingezoomd op enkele relevante indicatoren voor de 
afzonderlijke gemeenten.



Ervaringsdeskundige aan het woord (1)
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Hans is 38 jaar en woont in Hoogeveen.

“Ik vind dat nu helemaal niet erg dat ik nog bepaalde psychotische klachten heb. Weet je, ik kan daar prima mee leven”.

Over Hans zijn situatie: Hij kwam 12 jaar geleden in aanraking met de GGZ omdat hij depressief was. Hij wilde niet meer leven en zijn ouders trokken aan
de bel. De hulpverleners kwamen erachter dat hij in een psychose zat en dat hij stemmen hoorde. Hij kwam via de crisisdienst terecht bij de GGZ voor 
een korte driedaagse en koos daarna zelf voor een opname die uiteindelijk 8 maanden duurde. Daarna ging hij op zichzelf wonen. Hij werd overgedragen 
naar het team van Optimaal Leven. 4 jaar later werd Hans nogmaals opgenomen, deze opname beviel niet goed.

Hans zegt hierover: “Er waren helemaal geen psychiaters voorhanden. Ik had moeite om uit bed te komen. Er waren wel therapieën, maar als je niet 
gaat, is dat ook goed. Nou ja, dan word je in mijn ogen ook niet beter, dus word je niet geholpen, dan zit je daar maar. Ik ben er eigenlijk slechter 
uitgekomen dan ik er in ben gegaan. Je wisselde nog vaker van psychiater dan van onderbroek bij wijze van spreken”.

Het gaat nu beter met Hans. Hij ontvangt dagbesteding, specifiek bedoeld voor mensen met autisme. Dit is geregeld door de GGZ. Hij spreekt elke week 
met een verpleegkundige en eenmaal in de maand met een psychiater van het Optimaal leven team en zit in een klankbordgroep. Hij gaat binnenkort
een herstel ondersteunende cursus volgen, omdat hij hier positieve verhalen over heeft gehoord. Het Optimaal Leven team ervaart Hans als positief. 
Door de samenwerking met verslavingszorg verkort het de wachtlijsten. Zo kon Hans binnen enkele weken hulp krijgen bij het stoppen met roken.

Wat zou Hans graag anders zien in de GGZ?
Hans mist een herstelacademie in de wijk. Iets waar hij naar toe kan als hij zich verveelt, om te ontmoeten en zijn creativiteit te gebruiken. Ook pleit hij 
voor de inzet van meer ervaringsdeskundigen: “De verpleegkundige zegt heel vaak: ja, dat kan ik me voorstellen, terwijl een ervaringsdeskundige zegt 
heel vaak van: ja, dat heb ik ook meegemaakt.” Hans zou graag meer openheid zien en minder stigmatisering: “Je zou gewoon veel meer de 
maatschappij moeten betrekken bij dit probleem, voor zover het een probleem is”. Hans heeft van een ander gehoord over een idee: een vak over het 
leven op school, over het omgaan met gevoelens en emoties. Tot slot geeft hij aan dat het erg belangrijk is dat medewerkers binnen de GGZ 
gemotiveerd zijn.

De namen zijn gefingeerd 
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Oorzaak en gevolg 
Een conceptueel model geeft visueel de oorzaak-
gevolgrelatie van determinanten weer. Het dient ter 
theoretische onderbouwing van dit regiobeeld.  

In dit regiobeeld is de situatie van de diverse 
determinanten van psychische (on)gezondheid voor 
Drenthe beschreven.



Oorzaak en gevolg (1)
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Sociaaleconomische, 
culturele en 

omgevingskenmerken

Sociale omgeving

Individuele leefstijl

Persoonlijke 
kenmerken

Individuele 
gezondheid

Figuur: naar het model van Dahlgren & Whitehead

Samenspel van individuele en omgevingskenmerken
De gezondheid van een individu is de uitkomst van een samenspel van 
individuele kenmerken en omgevingsfactoren. Het model van Dahlgren
& Whitehead (zie figuur) geeft dit goed weer. Zowel persoonskenmerken 
(bijv. leeftijd, geslacht, afkomst) als individuele leefstijlfactoren hebben 
invloed op de gezondheid van een persoon in de breedste zin van het 
woord. De omgeving waarin iemand leeft (zowel de sociale, 
sociaaleconomische, culturele als algemene omgeving) kan een 
beschermende, bevorderende of schadelijke invloed hebben op iemands 
gezondheid. Dit samenspel van individuele en omgevingskenmerken 
geldt zowel voor iemands lichamelijke als psychische gezondheid. 

Op de volgende pagina wordt dieper ingegaan op de determinanten van 
psychische (on)gezondheid. 



Oorzaak en gevolg (2)
Determinanten van psychische (on)gezondheid
Specifiek voor de psychische gezondheid is het dynamische 
stresskwetsbaarheidmodel (DSK-model van Ormel et al. 2001, zie 
figuur) ontwikkeld, wat laat zien hoe persoonlijke kenmerken, 
ervaringen en de omgeving elkaar én het risico op psychische 
(on)gezondheid beïnvloeden. Binnen dit model worden vier 
groepen van determinanten onderscheiden:
- Demografische factoren (bijv. leeftijd, geslacht)
- Psychobiologische factoren (bijv. genetische factoren, 

temperament, (sociale) intelligentie, somatische factoren)
- Sociale factoren (bijv. sociaaleconomische status, etniciteit, 

gezinssituatie, sociale steun, arbeidsomstandigheden)
- (Stressvolle) levensgebeurtenissen (bijv. verlies partner, 

echtscheiding, geboorte, acute of chronische 
gezondheidsproblemen)
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Stressvolle gebeurtenissen vormen een belangrijke trigger voor het ontstaan van psychische problematiek. Of deze stressvolle gebeurtenissen daadwerkelijk tot 
psychische ongezondheid leiden, hangt af van hoe de persoon omgaat met de gebeurtenis (coping). De copingstijl die iemand hanteert is weer mede afhankelijk van 
demografische, psychobiologische en sociale factoren. Bij werkloosheid, echtscheiding of armoede bepaalt bijvoorbeeld de betekenis die de persoon hieraan toekent 
mede het uiteindelijke effect op de psychische (on)gezondheid.

In dit regiobeeld is voor diverse determinanten van psychische (on)gezondheid de situatie in Drenthe beschreven.

Figuur: vereenvoudigde weergave dynamisch stresskwetsbaarheidsmodel, gebaseerd 
op Ormel et al. 2001
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Anne is 37 jaar en woont in Emmen

“Als je begint kwetsbaar te worden, dat duurt een aantal maanden, jaren voordat dat uitmondt in een probleem”.

Over Anne haar situatie: Anne is 37 jaar en woont in Emmen. Op haar 5e kwam Anne in aanraking met de kinderpsychiatrie. Het ging niet goed op 
school. Ze had autisme en een onmeetbaar IQ. Op haar 14e verhuisde Anne van een klein Fries dorpje naar Emmen. Ze nam tot haar 22e geen zorg 
aan, omdat ze normaal wilde zijn. Op haar 22e kwam Anne weer in de psychiatrie terecht. Ze raakte steeds in conflict met werkgevers, leed 
aan depressie, deed suïcidepogingen, automutilatie en de relatie met haar partner kwam onder druk te staan. 

Anne kreeg 11 diagnoses als volwassene, die later weer zijn ingetrokken. Ze werd meermaals opgenomen op open en gesloten afdelingen.
In 2014 vroeg haar psycholoog of Anne een opleiding wilde gaan doen. Het ging toen goed met haar. Inmiddels werkt zij zelf in de GGZ en is ze 
ingezet als ervaringsdeskundige.

Wat zou Anne graag anders zien in de GGZ?
Anne zou graag minder stigmatisering zien, vooral buiten de GGZ, bij huisartsen(posten) en ziekenhuizen. Ze spreekt over het treffen van de juiste 
persoon, de ‘pareltjes’ die buiten de lijnen kleuren.

• Vastzitten aan een minder goede samenwerking wordt als erg negatief ervaren: “een professional die zal vooral zoiets hebben van: ja, het 
loopt niet lekker. Maar ik op mijn beurt had: ik ben een jaar van m'n leven kwijt”.

• Voorzichtigheid met diagnostiek en het intrekken hiervan: “wat ik dus als naar heb ervaren, is dat diagnoses d'r uit worden gespuugd en de 
diagnoses ook zo weer worden uitgewist, terwijl ik achterblijf met- met: heb ik het dan wel gehad? Heb ik het dan niet gehad?”

• Anne had zelf destijds graag contact met een ervaringsdeskundige gehad, deze werkt als bruggenbouwer en werkt drempelverlagend: “Jij 
mag wel binnenkomen, want jij bent één van mij.”

Het zou fijn zijn als er een herstelacademie komt, of groep vanuit de gemeente, om de tijd te overbruggen tot instroom in de GGZ. Met cursussen, 
trainingen en praatgroepen. Uit onderzoek blijkt dat de instroom naar de zorg hierna lager is. Verwachtingsmanagement naar cliënten is erg 
belangrijk: “Er zijn goede en slechte stratenmakers. Er zijn ook slechte hulpverleners. Verwacht niet dat iedereen zomaar aan die hoge 
verwachtingen kan voldoen.”

De namen zijn gefingeerd 
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Resultaten demografie 
• Bevolkingsopbouw- en ontwikkeling
• Huishoudsamenstelling  
• Huisvesting
• Beschermd Wonen 



Bevolkingsopbouw- en ontwikkeling  

27-9-2022 1. Groei en krimp per gemeente (cbs.nl) 14

De regio ontgroent en vergrijst. 

Bevolkingsopbouw naar leeftijd 
In 2020 telt Drenthe 493.682 inwoners, waarvan meer dan de helft ouder is dan 45 jaar. In 2019 werd de gemiddelde inwoner van Drenthe 81,4 jaar oud, 
vergeleken met 81,8 jaar in Nederland. De levensverwachting varieert per gemeente. In de grafiek linksonder is de bevolkingsopbouw uitgesplitst naar leeftijd te 
zien. Te zien is dat Drenthe minder inwoners heeft in de leeftijdscategorieën 0-15 jaar, 15-25 jaar en 24-45 jaar in vergelijking met de rest van Nederland. 

Toekomstige bevolkingsontwikkeling 2020 – 2050 
In alle Drentse gemeenten steeg afgelopen jaar (2021) de bevolking. Relatief groeide Meppel in 2021 het snelst van Drentse gemeenten, met 10,9 mensen per 
1.000 inwoners.1 In de grafiek rechtsonder is de toekomstige omvang (uitgesplitst naar leeftijd) van Drenthe weergegeven. Te zien is dat Drenthe de komende jaren 
te maken krijgt met een krimp in de leeftijdscategorieën 0-20 jaar en 20-65 jaar en een groei in de leeftijdscategorie 65 jaar of ouder. De demografische 
ontwikkeling volgt hiermee de landelijke trend. De gemeenten Assen, Meppel en Tynaarlo krijgen de komende jaren naar verwachting te maken met groei. De 
andere Drentse gemeenten krijgen de komende jaren naar verwachting juist te maken met krimp. 
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In Drenthe is de huishoudsamenstelling (met kinderen, zonder kinderen, 
eenpersoons) relatief evenredig verdeeld. 

Aantal huishoudens en huishoudsamenstelling  
In 2020 telt Drenthe 219.301 huishoudens. Gemiddeld wonen er 2,1 personen in een 
Nederlands huishouden en 2,2 personen in een Drents huishouden. De 
huishoudsamenstelling in Drenthe is nagenoeg te verdelen in 1/3 huishoudens met 
kinderen, 1/3 huishoudens zonder kinderen en 1/3 eenpersoonshuishoudens. Dit in 
tegenstelling tot de gemiddelde Nederlandse huishoudsamenstelling waar 
eenpersoonshuishoudens de grootse groep vormt, gevolgd door huishoudens met 
kinderen en vervolgens huishoudens zonder kinderen. 

Huishoudens met bijstandsuitkering 
In het eerste half jaar van 2020 bedroeg het percentage huishoudens met een 
bijstandsuitkering 4,8%. Dit is lager dan in de rest van Nederland (5%). Het percentage 
varieert tussen gemeenten. 
Het totaal aantal bijstandsuitkeringen aan personen in Drenthe bedroeg 9.640 
(peildatum: december 2021). 

Culturele achtergrond
In 2020 had 10,5% van de Drentse bevolking een (westerse- of niet westerse) 
migratieachtergrond. Dit ligt aanzienlijk lager dan 24,2% van de Nederlandse 
bevolking. In de stedelijke gebieden van Drenthe (Assen, Emmen, Meppel en 
Hoogeveen) wonen meer mensen met een migratieachtergrond dan in de andere 
gemeenten.

Scheidingspercentage 
In Drenthe is 9,4% van de inwoners gescheiden. Het landelijke scheidingspercentage is 
9,3%. In de stedelijke gebieden van Drenthe zijn relatief meer mensen gescheiden dan 
in de andere gemeenten. 

Huishoudsamenstelling 
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Huisvesting
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Huurwoningen Koopwoningen

Drenthe heeft relatief meer koopwoningen dan huurwoningen. Er zijn relatief meer 
huishoudens met een betaalrisico in corporatiewoningen dan landelijk. 

Verhouding huur- en koopwoningen 
Drenthe heeft relatief minder huurwoningen (corporatie) en meer koopwoningen dan in de 
rest van Nederland. Ongeveer 2/3 van de woningen betreft een koopwoning en 1/3 een 
huurwoning. Te zien is dat er in de grote steden (Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel) 
verhoudingsgewijs meer huurwoningen zijn dan koopwoningen. 

Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen 
Een huishouden heeft een betaalrisico indien het netto besteedbaar inkomen te laag is om aan 
alle uitgaven te voldoen.

Het percentage huishoudens in een corporatiewoning dat een betaalrisico heeft, is iets lager in 
Drenthe dan in de rest van het land gemiddeld is. Het percentage varieert tussen gemeenten.

Beschermd wonen
Beschermd Wonen (BW) is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen 
vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. BW valt onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De coördinatie van BW is in Drenthe geclusterd in 
twee centrumgemeenten, namelijk: Assen (Aa en Hunze, Assen, Meppel, Noordenveld, 
Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden-Drenthe en Tynaarlo) en Emmen (Coevorden, 
Borger-Odoorn en Emmen). Centrumregio Assen heeft 12 plekken voor kortdurende 
Maatschappelijke Opvang en in principe 10 plekken voor nachtopvang. Tijdens Covid-19 is dit 
uitgebreid naar 15 plekken. Emmen heeft 19 plekken voor Maatschappelijke Opvang en 25 
plekken voor Vrouwen Opvang.

Op de volgende pagina wordt dieper ingegaan op het aantal cliënten met BW in het eerste 
halfjaar van 2020, persoonskenmerken van cliënten en zorggebruik na een BW-traject. 
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Beschermd Wonen 
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Persoonskenmerken van cliënten met Beschermd 
Wonen 
Voor beide centrumgemeenten is te zien is dat het 
aantal cliënten met BW afneemt naarmate de 
leeftijd stijgt. Binnen de groep van cliënten met BW 
hebben mannen, personen met een 
migratieachtergrond en/of 
eenpersoonshuishoudens relatief gezien een hoog 
aandeel.

Zorggebruik na Beschermd Wonen 
De meeste cliënten maken 6, 12 en 24 maanden na 
het einde van een BW-traject in 2018 gebruik van 
zorg in het kader van Wmo-Ondersteuning thuis 
gevolgd door geen of andere ondersteuning en Wlz. 
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Aantal cliënten met Beschermd Wonen 
In het eerste half jaar van 2020 telde Assen 990 cliënten met een BW indicatie en 
Emmen 480 cliënten. Assen (3,7 cliënten met BW per 1.000  inwoners) en Emmen 
(3,4 cliënten met BW per 1.000 inwoners) hebben beide relatief gezien meer cliënten 
met BW dan landelijk (2,5 cliënten per 1.000 inwoners), in het eerste halfjaar van 
2020. 
De instroom van nieuwe cliënten in heel 2020 - geteld als inwoners die het afgelopen 
jaar (365 dagen teruggerekend vanaf de datum waarop het beschermd wonentraject 
is gestart) geen gebruik hebben gemaakt van een BW-voorziening in de 
centrumgemeente - bedroeg voor Assen 195 cliënten en voor Emmen 65 cliënten. 
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Leeftijdsverdeling van cliënten met beschermd wonen in aantallen (eerste 

halfjaar 2020)

67 jaar en ouder

57 t/m 66 jaar

47 t/m 56 jaar

37 t/m 46 jaar

27 t/m 36 jaar

18 t/m 26 jaar

In 2020 had centrumgemeente Assen meer cliënten met Beschermd Wonen dan 
Emmen. Beide centrumgemeenten hebben relatief gezien meer cliënten met 
Beschermd Wonen (per 1.000 inwoner) vergeleken met landelijke cijfers. 
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Determinanten psychische (on)gezondheid 
(kwetsbare inwoners)
• SES-WOA
• Sociaal economische status
• Armoede
• Laaggeletterdheid en LVB
• Gezondheid en leefstijl volwassenen en 

ouderen (1)
• Gezondheid en leefstijl volwassenen en 

ouderen (2)
• Trend ontwikkeling ervaren gezondheid en 

leefstijl 
• Belemmeringen in gezondheid 
• Leefbaarheid 
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De SES-WOA score varieert per gemeente van -0,145 tot 0,219.

SES-WOA-score
Voor het eerst zijn cijfers over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname laagregionaal, op gemeenteniveau, in kaart gebracht. Het betreft een 
gecombineerde score van de drie belangrijkste indicatoren van de sociaaleconomische status (SES), de zogeheten SES-WOA-score.2 Bij een hogere score zijn de 
inwoners welvarender en/of hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk.
De gemiddelde SES-WOA-score voor Drenthe is 0,055. Landelijk reikt deze score van minder dan -0,2 tot 0,2 of meer. Tussen de gemeenten zijn er aanzienlijke 
verschillen. 

Op de volgende pagina wordt dieper ingegaan op het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het inkomen van de inwoners van de regio.  

SES-WOA
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https://vng.nl/nieuws/cbs-publiceert-nieuwe-sociaaleconomische-score-van-wijken#:%7E:text=De%20SES-WOA%20score%20wordt%20beschreven%20in%20termen%20van,geldt%20dat%20de%20gemeente%2Fwijk%2Fbuurt-indeling%20van%202021%20is%20toegepast.
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Sociaal economische status 
In Drenthe zijn de meeste inwoners 
middelbaar opgeleid en ligt de 
arbeidsparticipatie relatief gezien iets 
lager dan landelijk, net als het 
gemiddelde besteedbare inkomen. 

Opleidingsniveau
De Drentse bevolking (15 – 75 jaar) is 
grotendeels (47%) middelbaar opgeleid. 

Arbeidsparticipatie en werkloosheid
Het aandeel van de beroepsgeschikte 
bevolking dat ook daadwerkelijk een 
betaalde baan heeft, is in Drenthe iets 
lager dan gemiddeld in Nederland. Te zien 
is dat naarmate het opleidingsniveau 
toeneemt, de arbeidsparticipatie stijgt. 
Het regionale werkloosheidspercentage is 
3,7%, dit is net onder het landelijke 
gemiddelde (3,8%).

Inkomen
Het gemiddelde besteedbare inkomen in 
Drenthe is 39.500 euro. Dit is lager dan 
het landelijk gemiddelde besteedbare 
inkomen van 44.000 euro. 
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3. Waar wonen de armen in Nederland? | Armoede in kaart: 2019 – SCP

4. Trimbos-instituut / CPB & Relatie tussen armoede en mentale problemen opnieuw bevestigd -
GGZ Totaal
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Armoedepercentage en instromers met schuld
In 2017 bedroeg het aandeel armen in Drenthe 4,7%, dit is onder het landelijk gemiddelde van 5,7%. Het armoedepercentage varieert per gemeente en reikt van 
4% tot 5,7%. Het percentage instromers met schuld is 1% in Drenthe en gemiddeld 1,2% in Nederland. Het percentage huishoudens met schuld in Drenthe is 6,9%, 
ook dit is onder het landelijk gemiddelde van 7,9%. 

Armoede en de kans op psychische problematiek 
Landelijk hebben kinderen, zelfstandigen, bijstandsontvangers en niet-westerse migranten een bovengemiddeld risico op armoede.3 In Drenthe zijn in vergelijking 
met het landelijk beeld twee doelgroepen relatief armer: niet westerse migranten en autochtonen. 
Armoede en financiële problematiek kunnen leiden tot psychische problematiek. De kosten voor GGZ stijgen sterk nadat men in financiële problemen terechtkomt. 
Ook neemt de kans op het gebruik van GGZ toe. Het Trimbos concludeert: ”Na drie jaar hebben mentaal gezonde mensen met moeilijk aflosbare schulden drie keer 
meer kans op psychische aandoeningen dan mensen zonder geldzorgen. Mensen die al een psychische aandoening hadden voordat de schulden ontstonden, 
herstellen slechter.’’ 4
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Armoedepercentage (2017)

In de regio komt armoede aanzienlijk minder vaak voor in vergelijking met het landelijk gemiddelde.
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https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/diepe-schulden-trigger-voor-angst-en-depressie
https://www.cpb.nl/problematische-schulden-en-zorggebruik
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3906895/nieuws/relatie_tussen_armoede_en_mentale_problemen_opnieuw_bevestigd.html
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5. https://geletterdheidinzicht.nl/ & Pharos, Factsheet laaggeletterdheid en beperkte 

gezondheidsvaardigheden, juni 2020
6. LVB in de samenleving - KenniscentrumLVB
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Laaggeletterdheid en LVB

Het percentage van het aantal laaggeletterden in de 
regio binnen een bepaalde doelgroep 5

Laaggeletterdheid
In Drenthe is ongeveer 12% van de inwoners laaggeletterd. Dit sluit aan bij het landelijk gemiddelde. Per gemeente 
varieert de mate van laaggeletterdheid sterk. Onderstaand figuur toont welk percentage van het totaal aantal 
laaggeletterden in de regio binnen een bepaalde doelgroep valt. Vergeleken met Nederland zien we in Drenthe 
relatief veel laaggeletterden in de groepen ‘Oudere niet-actieve mensen met Nederlandse achtergrond en partner en 
kinderen’ en ‘Oudere werkenden met Nederlandse achtergrond en partner en kinderen’. We zien juist relatief weinig 
laaggeletterden in de groep mensen met een migratieachtergrond. Er is een duidelijke relatie tussen de mate van 
geletterdheid en gezondheidsvaardigheden en gezondheid. Laaggeletterden hebben over het algemeen meer last van 
psychische problemen. 5

In Drenthe is het percentage laaggeletterdheid binnen enkele doelgroepen opvallend hoger vergeleken met Nederland
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Nederland Drenthe

Licht verstandelijke beperking (LVB)
In 2020 waren er in Drenthe 3.855 mensen 
met een indicatie voor LVB. Dit komt neer op 
ongeveer 0,8% van het totaal aantal 
inwoners. Dit percentage ligt iets boven het 
landelijk gemiddelde van 0,6%. Ruim twee-
derde van de mensen met een LVB is 45 jaar 
of jonger. Het aantal personen met een LVB-
indicatie varieert sterk per gemeente. 

Psychische problematiek komt vaak voor bij 
mensen met een LVB. Geschat wordt dat 30 
– 50% van de mensen met een LVB 
psychische problemen heeft. De kans op het 
ontwikkelen van psychische problematiek ligt 
ook vele malen hoger dan bij mensen zonder 
LVB. 6

https://geletterdheidinzicht.nl/
https://www.pharos.nl/factsheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden/
https://www.kenniscentrumlvb.nl/lvb-in-de-samenleving/#:%7E:text=Mensen%20met%20een%20licht%20verstandelijke%20beperking%20%28LVB%29%20hebben,leiden%20tot%20faalervaringen%2C%20frustraties%20en%20een%20negatief%20zelfbeeld.


Indicator Nederland Drenthe Ontwikkeling

2016 2020 2016 2020

Ervaren gezondheid 
(goed/zeer goed)

75,6% 79,1% 77% 79,3%
Stijging (gunstig)

Relatief meer inwoners met een (zeer) goed 
ervaren gezondheid (Ned. vs. Drenthe) 

Eén of meer langdurige 
aandoeningen

33,9% 32,3% 34,2% 35,3%
Stijging (ongunstig)

Relatief meer inwoners met langdurige 
aandoeningen (Ned. vs. Drenthe) 

Eén of meer lichamelijke 
beperkingen

14,8% 14,5% 16,5% 14,9%
Daling (gunstig)

Relatief meer inwoners met één of meer 
lichamelijke beperkingen (Ned. vs. Drenthe) 

Voldoet aan 
beweegrichtlijn

51,7% 50,4% 48,4% 49,1%
Stijging (gunstig).

Relatief minder inwoners die voldoen aan de 
beweegrichtlijn

Matig overgewicht 35% 34,8% 37,2% 37,7%
Stijging (ongunstig)

Relatief meer inwoners met matig 
overgewicht (Ned. vs. Drenthe) 

Ernstig overgewicht 13,8% 14,7% 15,7% 15,8%
Stijging (ongunstig)

Relatief meer inwoners met matig 
overgewicht (Ned. vs. Drenthe) 

Mantelzorger 14,2% 13,5% 14,6% 13,2%

Daling
Relatief minder inwoners zijnde mantelzorger 

(Ned. vs. Drenthe) 

Rokers - 16,7% - 17,2% Relatief meer rokers (Ned. vs. Drenthe)

Voldoet aan richtlijn 
alcoholgebruik

- 43,4% - 43,2% Relatief minder inwoners die voldoen aan de 
richtlijn alcoholgebruik

Als het gaat om de ervaren gezondheid dan 
zijn er tussen de Drentse inwoners en de 
rest van Nederland nagenoeg geen 
verschillen. 

Relatief meer inwoners ervaren hun 
gezondheid als goed/ zeer goed in 
vergelijking met de landelijke cijfers. 

Het aantal inwoners met één of meer 
langdurige aandoeningen is toegenomen en 
stijgt tot boven het landelijk gemiddelde.

Het aantal inwoners met één of meer 
lichamelijke beperkingen (volgens de OESO-
indicatoren dat gebaseerd is op 7 
vaardigheden) is daarentegen gedaald, maar 
vooralsnog boven het landelijk gemiddelde.

Relatief meer inwoners kampen met matig 
of ernstig overgewicht. Minder inwoners 
voldoen dan ook aan de beweegrichtlijn. 

Relatief meer inwoners roken en minder 
inwoners voldoen aan de richtlijn 
alcoholgebruik. 

Gezondheid en leefstijl volwassen en ouderen (1)

Stateline, gezondheidsmonitor (2016 vs. 2020)



Indicator Volwassenen  in 
Drenthe

Ouderen in 
Drenthe

Volwassenen 
in Nederland 

Ouderen in 
Nederland Ontwikkeling 

2016 2020 2016 2020 2020 2020

Psychisch gezond 86% 85% 86% 88% - - Voor volwassenen iets gedaald (ongunstig) en 
voor ouderen iets gestegen (gunstig)

Hoog risico op 
angststoornis of 

depressie
5% 5% 3% 3% 7% 4%

Stabiel gebleven 
Relatief minder inwoners met een verhoogd 
risico op angststoornissen of depressie (Ned. 
vs. Drenthe) 

(zeer) ernstig 
eenzaam

9% 9% 8% 12% 12% 10% Relatief meer ouderen (zeer) ernstig eenzaam

Emotioneel 
eenzaam

14% 24% 14% 26% - - Stijging (ongunstig)

Sociaal eenzaam 28% 27% 32%  32%  - - Voor volwassenen iets gedaald (ongunstig) en 
voor ouderen stabiel gebleven

Veel regie over 
eigen leven 

25% 21% 19% 16% 18% 14%
Daling (ongunstig)
Relatief meer inwoners die veel regie over 
eigen leven ervaren (Ned. vs. Drenthe) 

Vrijwilligerswerk 34% 28% 32% 30% 25% 28%
Daling 
Relatief meer inwoners die vrijwilligers werk 
doen (Ned. vs. Drenthe) 

Enige moeite met 
rondkomen 

14% 9% 9% 4% 11% 6% Sterke daling (gunstig)

(heel) veel stress - 15% - 5% 22% 6% Relatief minder inwoners die (heel) veel stress 
ervaren.

Relatief minder mensen ervaren stress 
of hebben een verhoogd risico op 
angststoornissen of depressie. De 
psychische gezondheid van Drentse 
ouderen is gunstig. 

Oorzaken van stress bij volwassen zijn 
vaak: werk (66%), familie (23%), 
gezondheid (21%) of geldzaken (21%).

Oorzaken van stress zijn bij ouderen zijn 
vaak: gezondheid (46%), familie (29%), 
sociale contacten (17%) of door andere 
dingen (17%). 

Het aantal mensen dat emotionele 
eenzaamheid ervaart, is flink gestegen 
en het ervaren van sociale eenzaamheid 
is iets afgenomen. 
Drentse ouderen ervaren duidelijk meer 
eenzaamheid dan in 2016 en ook 
ervaren zij meer eenzaamheid 
vergeleken met de landelijke cijfers. 

Het ervaren van veel regie over het 
eigen leven is gedaald.

Cijfers samengesteld voor de 
afzonderlijke Drentse gemeenten zijn 
hier te vinden.

Gezondheid en leefstijl volwassen en ouderen (2)

GGD data – Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

https://www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl/publicaties/
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Indicator Nederland Drenthe Drenthe Nederland t.o.v. 
Drenthe

2020 2030 2020 2030 2020 vs. 2030 2020 vs. 2030

(zeer) goed 
ervaren 

gezondheid
75,8% 75,3% 76,5% 76,1% Daling (ongunstig) 

Relatief meer 
inwoners met een 

(zeer) goed ervaren 
gezondheid 

Overmatig 
alcoholgebruik 7,2% 7% 8,6% 8,3% Daling (gunstig)

Relatief meer 
inwoners met 

overmatig 
alcoholgebruik 

Overgewicht (BMI 
> 25) 51,1% 65% 55,3% 60,7%

Stijging 
(ongunstig)

Relatief minder 
inwoners met 
overgewicht 

Roken (soms) 18,8% 14,7% 20,3% 15,8%
Daling (gunstig) Relatief meer 

inwoners die soms 
roken 

Voldoen aan de 
beweegrichtlijn 54,9% 58,8% 50,7% 54,6%

Stijging 
(ongunstig)

Relatief minder 
inwoners die voldoen 

de beweegrichtlijn 

Naar verwachting laat overmatig 
alcoholgebruik en roken (soms) een 
dalende trend zien in de toekomst. 

Deze tabel toont de ontwikkeling van de 
ervaren gezondheid en vier leefstijl 
indicatoren. 

De cijfers geven een toekomstprojectie 
weer op basis van de verwachte 
demografische ontwikkeling. 

De indicatoren ervaren gezondheid 
zijnde (zeer) goed, overgewicht (BMI > 
25) en voldoen aan de beweegrichtlijn 
ontwikkelen zich in de toekomst naar 
verwachting ongunstig. 

Het relatieve aantal inwoners dat 
overmatig alcohol gebruikt, (soms) 
rookt (soms) en wekelijks sport 
ontwikkelt zich in de toekomst naar 
verwachting gunstig. 

Trend ontwikkeling ervaren gezondheid en leefstijl
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Het percentage inwoners dat belemmerd wordt door zijn of haar 
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Het aandeel inwoners in Drenthe dat belemmerd wordt door zijn of haar geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en fysiek functioneren 
(bewegen) is groter dan gemiddeld in Nederland.

Belemmeringen door geestelijke gezondheid 
Het aandeel Drentse inwoners dat licht en ernstig belemmerd wordt door zijn of haar geestelijke gezondheid groter dan gemiddeld in Nederland.

Belemmeringen door lichamelijke gezondheid en bewegen
Het aandeel Drentse inwoners dat matig en ernstig belemmerd wordt door zijn of haar (algemene) lichamelijke beperking is groter dan gemiddeld in 
Nederland. Ditzelfde geldt voor belemmeringen door fysiek functioneren (bewegen). Het aandeel Drentse inwoners zijnde matig en ernstig belemmerd in 
het bewegen is hoger dan landelijk gemiddeld. 



Leefbaarheid 
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Het niveau van leefbaarheid ligt het hoogst in landsdeel Noord 
waaronder Drenthe valt. Maar Drentse inwoners zijn minder 
tevreden over het aanbod voorzieningen.

Leefbaarometer
De leefbaarometer7 geeft een inschatting van de leefbaarheid in 
gemeenten. De inschatting is gedaan aan de hand van een groot 
aantal kenmerken van de woonomgeving, zoals type 
voorzieningen, lokale geluidsbelasting en onveiligheid. De 
Leefbaarometer is gebaseerd op de samenhang tussen 
omgevingskenmerken enerzijds en oordelen en gedrag van 
bewoners anderzijds. De leefbaarometerklasse zoals weergeven 
in de tabel rechts reikt van zeer onvoldoende tot uitstekend. 

Het niveau van leefbaarheid ligt in landsdeel Noord (provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe) gemiddeld genomen het 
hoogst. De leefbaarheid van de 12 gemeenten in de regio 
Drenthe reikt van ruim voldoende tot zeer goed. 

Tevredenheid over het aanbod voorzieningen
Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van 
gezondheids-/zorgvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen en 
sportvoorzieningen is voor alle drie de soorten voorzieningen net 
iets lager in de regio Drenthe dan landelijk gemiddeld. 

7. Leefbaarometer | Kaart (2020) & rapport-leefbaarheid-in-
nederland-2020.pdf (leefbaarometer.nl)
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https://www.leefbaarometer.nl/kaart/?indicator=0&schaalniveau=0&periode=6&referentiekaart=1&locatie=&latitude=&longitude=#kaart
https://www.leefbaarometer.nl/resources/rapport-leefbaarheid-in-nederland-2020.pdf
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Resultaten zorggebruik GGZ en 
wachttijden
• Zorggebruik (1)
• Zorggebruik (2)
• Kosten per gebruiker en aantallen, per type GGZ
• Kosten per verzekerde, per type GGZ
• Wachttijden GGZ



Zorggebruik (1)
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Zorggebruik (2019)

Gebruik huisartsenzorg

Gebruik basis GGZ en/of POH-GGZ

Het aandeel werknemers dat ouder is dan 55 jaar is in de GGZ relatief hoog. Het aantal inwoners per FTE huisarts is vergeleken met landelijk 
relatief laag. Dit verschilt echter per gemeente. 
Het gebruik van huisartsenzorg en basis GGZ en/of POH-GGZ is nagenoeg vergelijkbaar met het landelijke beeld. 

Aandeel werknemers 55+ jaar in de zorg en welzijn
Het aandeel werknemers van 55+ fluctueert over de loop der jaren. In de 
sector sociaal werk is het aandeel werknemers 55+ het grootst. Vergrijzing 
van personeel heeft invloed op het behoud en verlies van kennis en 
expertise, ziekteverzuim en productiviteit. Al langere tijd kampt de GGZ 
met een tekort aan personeel en vergrijzing van haar medewerkers.  
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Inwoners per huisarts FTE (2018)

Nederland Drenthe

Inwoners per FTE huisarts 
Het aantal inwoners per FTE huisarts geeft 
naast het gemiddeld aantal contacten met 
de huisarts en de bevolkingssamenstelling 
een ruwe schatting van de druk op de zorg. 
Aannemelijk is hoe hoger het aantal 
inwoners per FTE huisarts hoe hoger de 
druk. 

Gebruik van huisartsenzorg en basis 
GGZ/ POH-GGZ
Het gebruik van basis GGZ en/of POH-
GGZ in Drenthe is gelijk aan dat in 
Nederland. Het gebruik van 
huisartsenzorg is vergelijkbaar met de 
rest van Nederland.
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Zorggebruik (2)
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Vervoersbewegingen Psycholance (2020)
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Inzet psycholance en spoedpoli
In de periode 2018-2020 heeft in Drenthe en pilot met de inzet van een psycholance gedraaid. Dit is een speciale ambulance ingezet voor het vervoeren van 
mensen met verward gedrag. Van deze pilot is een evaluatie opgesteld, zie hier de uitgebreide resultaten van deze evaluatie. In 2018 hebben er 725 ritten 
plaats gevonden met de psycholance, in 2019 waren dat 917 ritten en in 2020 1037 ritten. In 27% van de gevallen ging het om een spoedaanvraag en in 
73% werd de psycholance ingezet. De meeste vervoersbewegingen hebben in de gemeente Assen plaatsgevonden met 1086 vervoersbewegingen. Dit is te 
verklaren door het terrein van GGZ Drenthe wat in Assen aanwezig is. De verdere verdeling van vervoersbewegingen is hieronder weergegeven. Daarnaast 
wordt het aantal opnames op de spoedpoli per gemeente weergegeven. Ook hier zie je dat de aantallen in Assen en Emmen het hoogst liggen.

Het aantal vervoersbewegingen van de Psycholance en het aantal opnames op de spoedpoli zijn in gemeenten Assen en Emmen het hoogst.

https://umcgambulancezorg.nl/wp-content/uploads/2021/03/eindverslag-Pilot-Psycholance-Drenthe.pdf
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Kosten per gebruiker en aantallen, per type GGZ
Het aantal gebruikers is voor alle GGZ soorten lager dan gemiddeld voor heel Zilveren Kruis.
De kosten per gebruiker zijn voor alle GGZ soorten hoger dan gemiddeld voor heel Zilveren Kruis. 

De kosten, per gebruiker, per type GGZ
De totale kosten, per gebruiker voor GGZ ligt in 
Drenthe hoger dan voor heel Zilveren kruis. Dit is 
vooral te wijten aan de hogere kosten voor sGGZ. De 
kosten per gemeente, per gebruiker en per type GGZ 
variëren sterk. 

Het aantal gebruikers, per type GGZ
Het aantal personen dat gebruikt maakt van GGZ 
in Drenthe is voor alle soorten lager dan 
gemiddeld voor heel Zilveren kruis. 

* Totale kosten GGZ is optelsom van POH-GGZ, bGGZ en 
sGGZ.
* De getallen zijn afgerond. 
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Instroom
De verdeling in instroom in de GGZ is 
vrijwel gelijk verdeeld. De grootste 
instroom vindt plaats via de POH.
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Kosten per verzekerde, per type GGZ
In Drenthe zijn de werkelijke kosten, per 
verzekerde, voor bGGZ en sGGZ hoger dan 
verwacht.
De werkelijke kosten, per verzekerde, voor 
sGGZ zijn hoger dan gemiddeld voor heel 
Zilveren Kruis gebied. 

Werkelijke kosten vs. verwachte kosten (per 
verzekerde)* 
Te zien is dat de werkelijke kosten, per 
verzekerde, voor POH GGZ een fractie lager 
zijn dan verwacht en voor bGGZ en sGGZ 
hoger dan verwacht, respectievelijk 5% en 1% 
hoger.

Werkelijke kosten Drenthe vs. Zilveren Kruis 
(per verzekerde)* 
Te zien is dat de werkelijke kosten, per 
verzekerde voor POH GGZ en bGGZ lager zijn 
en sGGZ hoger dan gemiddeld voor heel 
Zilveren Kruis gebied.

*In het figuur rechts zijn de cijfers over de 
kosten per verzekerde, per type GGZ Drenthe 
werkelijk en verwacht een gemiddelde van alle 
12 de Drentse gemeenten. Per gemeente 
variëren de kosten, per verzekerde, per type 
GGZ.

-3%

+1%

+5%-3% -7%

+1%



Wachttijden GGZ

27-9-2022 Vektis data 33

Wachttijden in de GGZ liggen vaker boven dan onder de landelijke Treeknorm van 14 weken. 

Ontwikkeling van de totale wachttijd 
De wachttijden variëren per patiëntengroep en verschillen per maand. In de figuur tonen we de gemiddelde totale wachttijd, weergegeven vanaf  augustus 2021 tot 
en met januari 2022 per DSM-IV diagnosegroep. Vanaf februari 2022 worden de wachttijden weergegeven per DSM-5 diagnosegroep. Een goede vergelijking 
daartussen is daarom niet mogelijk. In de grafiek tonen we de ontwikkeling van de diagnosegroepen met de hoogste wachttijden. Voor de diagnosegroep Alcohol 
gebonden en Overige aan middel gebonden stoornissen zijn onvoldoende data beschikbaar. De wachttijd voor Overige stoornissen kindertijd betreft 11 weken en 
voor Schizofrenie en Bipolair en overig 5 weken. Onderstaande figuren tonen de ontwikkeling van de totale wachttijden.
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Resultaten GGZ EPA
• Zorggebruik EPA
• (crisis)Opnamen EPA
• Zorgkosten EPA
• E33 meldingen
• Wvggz meldingen



Zorggebruik EPA
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In Drenthe ontvangen EPA patiënten minder vaak sGGZ en vaker bGGZ, IGGZ en Wlz GGZ. 
Van 2017 naar 2018 is het percentage EPA patiënten dat bGGZ heeft ontvangen iets gestegen en dat 
sGGZ heeft ontvangen, gedaald. 

Type GGZ, 
zorggebruik Drenthe Zilveren Kruis Ontwikkeling 

2017 2018 2017 2018

Geen zorg 15% 15% 14% 14% Stabiel gebleven

POH 2% 2% 2% 2% Stabiel gebleven

bGGZ 4% 6% 5% 5%
Kleine toename 

van bGGZ in 
Drenthe 

sGGZ 71% 69% 77% 76%

Kleine afname van 
sGGZ in Drenthe 

en voor heel 
Zilveren Kruis 

IGGZ 2% 2% 1% 1% Stabiel gebleven

Wlz 6% 6% 2% 2% Stabiel gebleven

Zorggebruik EPA patiënten 
In het figuur linksonder is te zien dat EPA patiënten in Drenthe relatief minder 
vaak sGGZ en vaker bGGZ, IGGZ en Wlz GGZ ontvangen. 
In de tabel rechts is te zien dat van 2017 naar 2018  het aandeel EPA patiënten 
dat bGGZ heeft ontvangen, is gestegen. Ook is te zien dat het aandeel EPA 
patiënten dat sGGZ heeft ontvangen, is gedaald.
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Geen zorg POH bGGZ sGGZ lGGZ Wlz

*De cijfers m.b.t. Drenthe zijn een 
gemiddelde van alle 12 de gemeenten.
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Opnamen en crisisopnamen EPA*
In Drenthe heeft 10,5% van de EPA patiëntengroep een opname in 2018. Het percentage van 
de opnames dat een crisisopname was, gemiddeld 5,1% is laag. Het gemiddeld aantal 
crisisopnamen per patiënt is 0,9. 

Aantal crisisopnamen per EPA- patiënt* 
Het gemiddeld aantal crisisopnamen per EPA-patiënt is in Drenthe lager dan gemiddeld voor heel Zilveren 
Kruis.

0.5%

2.7%

0% 2% 4%

Percentage ligdagen
voor crisisopname

Percentage van de ligdagen die voor een crisisopname waren 
(2018)

Zilveren Kruis Drenthe

Ligduur EPA patiënten*
De ligduur per opname in dagen is in Drenthe circa 5 dagen 
langer dan voor heel Zilveren Kruis. In lijn met het lagere 
percentage crisisopnamen is het percentage van de ligduur 
dat voor een crisisopname was, lager dan voor heel Zilveren 
Kruis.

(crisis)Opnamen EPA

Zilveren Kruis data 2018

*De cijfers m.b.t. Drenthe zijn een gemiddelde van de gemeenten Assen, Coevorden, 
Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Westerveld en Tynaarlo. Er zijn geen 
data beschikbaar over deze indicatoren voor Aa en Hunze, Borger-Odoorn en De Wolden. 

In de regio Drenthe is een relatief klein percentage van de opnamen een crisisopname.



Zorgkosten EPA  
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De kosten voor EPA, per verzekerde, zijn in Drenthe hoger dan verwacht en aanzienlijk hoger dan gemiddeld voor 
heel Zilveren Kruis.

Definitie van Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA)
Vektis definieert EPA als volgt: ‘Binnen de GGZ is er een patiëntengroep die kampt met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Deze patiënten hebben vaak 
een langere periode een psychiatrische stoornis, ondervinden daardoor langdurige beperkingen en hebben meerdere zorgbehoeftes. Deze patiëntengroep is 
daardoor vaker langdurig in zorg’.8 We hanteren in dit regiobeeld de definitie van Vektis.
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+10%

+39%

Data Zilveren kruis, 2018
8. Feiten en cijfers over mensen met een ernstige psychiatrische aandoening | Vektis.nl
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Aantal per aandoeningen in EPA 
Te zien is dat er relatief veel patiënten met psychoses zijn in Drenthe. 

Kosten EPA, per verzekerde
De kosten voor EPA patiënten zijn in Drenthe hoger dan verwacht (€ 119 vs. € 131) en
aanzienlijk hoger dan gemiddeld voor heel Zilveren Kruis (€ 131 vs. € 94).

*De getallen zijn afgerond.
*De cijfers m.b.t. Drenthe zijn een 
gemiddelde van alle 12 de gemeenten.

https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-ernstige-psychiatrische-aandoeningen


E33 meldingen
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Het aantal E33 meldingen neemt toe. 

E33 meldingen
De politie registreerde in 2020 in Drenthe in totaal circa. 3.587 E33 meldingen. Een E33 melding betreft een melding van overlast door een verward persoon. 
Om hoeveel unieke personen met een E33 melding het gaat is niet bekend. Het kan zijn dat er voor een aantal personen meerdere meldingen zijn gedaan. 
Uit onderzoeken blijkt ook dat er meer registraties zijn dan het aantal geregistreerde personen. Dit komt doordat over een bepaalde groep opnieuw 
meldingen binnenkomen, die vervolgens als nieuw geregistreerd worden. Het daadwerkelijke aantal personen met verward gedrag wordt dus overschat als 
alleen gekeken wordt naar het totale aantal registraties. Daarnaast betreft onderstaand grafiek E33 meldingen welke zijn opgenomen in de politieregistratie. 
Niet alle personen met verward gedrag komen met de politie in aanraking. Personen met verward gedrag waarvoor zorg of ondersteuning of hulp wordt 
ingeschakeld, ligt buiten deze registratie. Het totaal aantal personen met verward gedrag wordt daarmee onderschat. 7

Landelijks steeg het aantal E33 meldingen van 44.569 in 2012 naar 117.241 in 2020. In Drenthe steeg het aantal van 1.229 in 2012 naar 3.587 in 2020. 

https://www.trimbos.nl/kennis/verward-gedrag/
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Wvggz meldingen 
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz) geldt voor mensen bij wie een psychische 
stoornis leidt tot gedrag dat een ernstig gevaar 
veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Deze 
wet is op 1 januari 2020 in werking getreden. De 
Wvggz wordt ingezet als iemand niet vrijwillig hulp 
accepteert. 8

Het figuur rechts laat zien welke route de melding 
aflegt. Het begint onderaan bij de melding Wvggz
en eindigt bovenin bij de aanvraag zorgmachtiging 
(ZM).

In 2020 zijn er zijn 74 meldingen geregistreerd als 
melding Wvggz. Hieruit zijn 30 verkennende 
onderzoeken (VO) uitgevoerd. 24 verkennende 
onderzoeken hebben geleid tot een aanvraag ZM 
bij de officier van justitie. Hiervan zijn er 15 
afgegeven, 7 afgewezen en 2 procedures die nog 
lopen. Een afgewezen aanvraag kan ook zijn: het 
stoppen van de procedure omdat betrokkene 
vrijwillig hulp accepteert.
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Cijfers GGZ op gemeenteniveau
1. Gemeente Aa en Hunze 
2. Gemeente Assen
3. Gemeente Borgen-Odoorn
4. Gemeente De Wolden 
5. Gemeente Emmen 
6. Gemeente Hoogeveen
7. Gemeente Midden-Drenthe
8. Gemeente Westerveld  

De Gemeentezorgspiegel van Vektis biedt eenduidige en betrouwbare informatie over het zorggebruik 
en de zorgkosten vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Jeugdwet. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leveren hiervoor 
informatie aan bij Vektis en gebruiken deze gezamenlijke informatiebron om inzicht te krijgen, samen 
te werken, beleidskeuzes te maken en de effecten van zorgbeleid te meten.
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1. GGZ in Aa en Hunze
Aa en Hunze Nederland 

Percentage van het totaal aantal 
inwoners dat gebruik maakt van GGZ 
(2020) 

11,3%
( n = 1.348)

14%
(n = 1.157.725)

Aantal personen met EPA (2019) 140 218.150

EPA prevalentie (2019) 0,7% 1,5%

Aa en Hunze kenmerkt zich door:
• Relatief minder inwoners die gebruik maken 

van GGZ en daarbij lage(re) kosten per 
patiënt voor GGZ

• Een lage EPA prevalentie
Deze aandoeningen komen het vaakst voor:
1. Chronische stemmingsstoornissen regulier
2. ADHD
3. Angststoornissen 
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2. GGZ in Assen
Assen Nederland

Percentage van het totaal aantal 
inwoners dat gebruik maakt van GGZ 
(2020) 

18,5%
( n = 5.852)

14%
(n = 1.157.725)

Aantal personen met EPA (2019) 1.340 218.150

EPA prevalentie (2019) 2,5% 1,5%

Assen kenmerkt zich door:
• Relatief meer inwoners die gebruik maken 

van GGZ en daarbij hoge(re)koster per 
patiënt voor GGZ

• Een hoge EPA prevalentie
Deze aandoeningen komen het vaakst voor:
1. Chronische stemmingsstoornissen 

regulier
2. Psychose
3. ADHD

*8 locaties van GGZ Drenthe 
zijn gelegen in Assen. 

Vektis data
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2. GGZ in Borger-Odoorn
Borger-
Odoorn

Landelijk

Percentage van het totaal aantal 
inwoners dat gebruik maakt van GGZ 
(2020) 

10,5%
( n = 1.280)

14%
(n = 1.157.725)

Aantal personen met EPA (2019) 180 218.150

EPA prevalentie (2019) 0,9% 1,5%

Borger-Odoorn kenmerkt zich door:
• Relatief minder inwoners die gebruik maken 

van GGZ en daarbij hoge(re) kosten per 
volwassen patiënt (18-64 jaar) en lage(re) 
kosten per oudere patiënt (65 jaar en ouder) 

• Een lage EPA prevalentie 
Deze aandoeningen komen het vaakst voor:
1. Chronische stemmingsstoornissen regulier
2. ADHD
3. Psychose

Vektis data

Het aantal mensen met een bepaalde 
aandoening in Borger-Odoorn (2020) 
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Borger-Odoorn Landelijk Borger-Odoorn Landelijk

18-64 jaar 65 jaar en ouder

Percentage cliënten dat gebruik heeft gemaakt van de verschillende GGZ categorieën 
(2020) Excl. GGZ-W wonen met intensieve begeleiding

GGZ-B voortgezet verblijf met
intensieve begeleiding (Wlz)

Praktijkondersteuner huisarts
GGZ

Langdurige GGZ (Zvw)

Gespecialiseerde GGZ met
verblijf

Gespecialiseerde GGZ zonder
verblijf

Basis GGZ

€6,327
€5,648

€3,552

€6,223
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0%

4%

8%

€0

€2,500

€5,000

€7,500

Borger-Odoorn Landelijk Borger-Odoorn Landelijk
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GGZ-zorggebruik en kosten (2020)

Kosten per patiënt GGZ % inwoners dat GGZ gebruikt
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3. GGZ in De Wolden 
De Wolden Landelijk

Percentage van het totaal aantal 
inwoners dat gebruik maakt van GGZ 
(2020) 

10,6%
( n = 1.213)

14%
(n = 1.157.725)

Aantal personen met EPA (2019) 180 218.150

EPA prevalentie (2019) 0,9% 1,5%

De Wolden kenmerkt zich door:
• Relatief minder inwoners die gebruik maken van GGZ 

en daarbij lage(re) kosten per patiënt voor GGZ 
• Een lage EPA prevalentie
Deze aandoeningen komen het vaakst voor:
1. Chronische stemmingsstoornissen regulier
2. Psychose
3. ADHD

Vektis data; monitor EPA GGZ (2019)
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De Wolden Landelijk De Wolden Landelijk

18-64 jaar 65 jaar en ouder

Percentage cliënten dat gebruik heeft gemaakt van de verschillende GGZ 
categorieën (2020) Excl. GGZ-W wonen met intensieve begeleiding

GGZ-B voortgezet verblijf met
intensieve begeleiding (Wlz)

Praktijkondersteuner huisarts
GGZ

Langdurige GGZ (Zvw)

Gespecialiseerde GGZ met
verblijf

Gespecialiseerde GGZ zonder
verblijf

Basis GGZ

Het aantal mensen met een bepaalde 
aandoening in De Wolden (2020) 

€5,312
€5,648

€5,073

€6,223
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De Wolden Landelijk De Wolden Landelijk

18-64 jaar 65 jaar en ouder
GGZ-zorggebruik en kosten (2021)

Kosten per patiënt GGZ % inwoners dat GGZ gebruikt
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4. GGZ in Emmen
Emmen Landelijk

Percentage van het totaal aantal 
inwoners dat gebruik maakt van GGZ 
(2020) 

14,5%
( n = 7.461)

14%
(n = 1.157.725)

Aantal personen met EPA (2019) 1.180 218.150

EPA prevalentie (2019) 1,3% 1,5%

Emmen kenmerkt zich door:
• Relatief minder inwoners die gebruik maken van 

GGZ, maar daarbij hoge(re) kosten per volwassen 
patiënt GGZ (18-64 jaar).

• Een lage(re) EPA prevalentie 
Deze aandoeningen komen het vaakst voor:
1. Chronische stemmingsstoornissen regulier
2. Angststoornissen
3. ADHD

*3 locaties van GGZ Drenthe zijn gelegen in 
Emmen.Vektis data; monitor EPA GGZ (2019)
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Emmen Landelijk Emmen Landelijk

18-64 jaar 65 jaar en ouder
Percentage cliënten dat gebruik heeft gemaakt van de verschillende GGZ 

categorieën (2020) Excl. GGZ-W wonen met intensieve begeleiding

GGZ-B voortgezet verblijf met
intensieve begeleiding (Wlz)

Praktijkondersteuner huisarts
GGZ

Langdurige GGZ (Zvw)

Gespecialiseerde GGZ met
verblijf

Gespecialiseerde GGZ zonder
verblijf

Basis GGZ

Het aantal mensen met een bepaalde 
aandoening in Emmen (2020) 
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Emmen Landelijk Emmen Landelijk
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GGZ-zorggebruik en kosten (2020)

Kosten per patiënt GGZ % inwoners dat GGZ gebruikt
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5. GGZ in Hoogeveen 

Hoogeveen Landelijk

Percentage van het totaal aantal 
inwoners dat gebruik maakt van 
GGZ (2020) 

14,9%
( n = 3.876)

14%
(n = 1.157.725)

Aantal personen met EPA (2019) 620 218.150

EPA prevalentie (2019) 1,4% 1,5%

Hoogeveen kenmerkt zich door:
• Relatief minder inwoners die gebruik maken 

van GGZ en daarbij gelijke kosten per 
volwassen patiënt voor GGZ (18-64 jaar) en 
hoge(re) kosten per oudere patiënt voor 
GGZ (65 jaar en ouder)

• Lage(re) EPA prevalentie
Deze aandoeningen komen het vaakst voor:
1. Chronische stemmingsstoornissen regulier
2. ADHD
3. Angststoornissen 

Vektis data; monitor EPA GGZ (2019)

Het aantal mensen met een bepaalde 
aandoening dat woont in Hoogeveen(2020) 
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Hoogeveen Landelijk Hoogeveen Hoogeveen

18-64 jaar 65 jaar en ouder
Percentage cliënten dat gebruik heeft gemaakt van de verschillende GGZ categorieën 

(2020) Excl. GGZ-W wonen met intensieve begeleiding

GGZ-B voortgezet verblijf met
intensieve begeleiding (Wlz)

Praktijkondersteuner huisarts
GGZ

Langdurige GGZ (Zvw)

Gespecialiseerde GGZ met
verblijf

Gespecialiseerde GGZ zonder
verblijf

Basis GGZ

€5,648 €5,648
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GGZ-zorggebruik en kosten (2020)

Kosten per patiënt GGZ % inwoners dat GGZ gebruikt
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6. GGZ in Midden-Drenthe
Midden-
Drenthe

Landelijk

Percentage van het totaal aantal 
inwoners dat gebruik maakt van GGZ 
(2020) 

13%
( n = 2.040)

14%
(n = 1.157.725)

Aantal personen met EPA (2019) 440 218.150

EPA prevalentie (2019) 1,6% 1,5%

Midden-Drenthe kenmerkt zich door:
• Relatief minder inwoners die gebruik maken van 

GGZ, maar daarbij hoge(re) kosten per patiënt 
voor GGZ.

• Een hoge(re) EPA prevalentie 
Deze aandoeningen komen het vaakst voor:
1. Chronische stemmingsstoornissen regulier
2. ADHD
3. Angststoornissen 

*4 locaties van GGZ Drenthe zijn 
gelegen in Beilen Midden-Drenthe. 

Vektis data; monitor EPA GGZ (2019)

Het aantal mensen met een bepaalde 
aandoening dat woont in Midden-Drenthe 

(2020) 
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Midden-Drenthe Landelijk Midden-Drenthe Landelijk

18-64 jaar 65 jaar en ouder
Percentage cliënten dat gebruik heeft gemaakt van de verschillende GGZ categorieën 

(2020) Excl. GGZ-W wonen met intensieve begeleiding

GGZ-B voortgezet verblijf
met intensieve begeleiding
(Wlz)
Praktijkondersteuner
huisarts GGZ

Langdurige GGZ (Zvw)

Gespecialiseerde GGZ met
verblijf

Gespecialiseerde GGZ
zonder verblijf

Basis GGZ
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Kosten per patiënt GGZ % inwoners dat GGZ gebruikt
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6. GGZ in Westerveld
Westerveld Landelijk

Percentage van het totaal aantal 
inwoners dat gebruik maakt van GGZ 
(2020) 

11,6%
( n = 1.058)

14%
(n = 1.157.725)

Aantal personen met EPA (2019) 620 218.150

EPA prevalentie (2019) 1,4% 1,5%

Westerveld kenmerkt zich door:
• Relatief minder inwoners die gebruik 

maken van GGZ, maar daarbij hoge(re) 
kosten per patiënt 

• Een lage(re) EPA prevalentie
Deze aandoeningen komen het vaakst voor:
1. Chronische stemmingsstoornissen 

regulier
2. Angststoornissen 
3. Psychose

Vektis data; monitor EPA GGZ (2019)

Het aantal mensen met een bepaalde 
aandoening dat woont in Westerveld (2020) 
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Kosten per patiënt GGZ % inwoners dat GGZ gebruikt
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Westerveld Landelijk Westerveld Landelijk

18-64 jaar 65 jaar en ouder
Percentage cliënten dat gebruik heeft gemaakt van de verschillende GGZ 

categorieën (2020) Excl. GGZ-W wonen met intensieve begeleiding

GGZ-B voortgezet verblijf met
intensieve begeleiding (Wlz)

Praktijkondersteuner huisarts
GGZ

Langdurige GGZ (Zvw)

Gespecialiseerde GGZ met
verblijf

Gespecialiseerde GGZ zonder
verblijf

Basis GGZ



Ervaringsdeskundige aan het woord (3) 

27-9-2022

Cliëntervaringen uit onderzoek Lysias, 2022

49

Jelle is 59 jaar en woont in Hoogeveen
“Als ik mensen stapjes zie maken in een herstelproces, ja, daar krijg ik zelf ook een goed gevoel van.”

Over Jelle zijn situatie: Hij kwam in 2009 in de GGZ terecht na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel en een rouwperiode door het 
overlijden van zijn zoon. Hij maakte een vechtscheiding door en raakte zijn huis kwijt. Hij zat eerst op een gesloten afdeling vanwege suïcide
gedachten. Hij volgde allerlei therapieën. De opname duurde uiteindelijk 3,5 jaar. Met hulp van de GGZ kreeg hij met voorrang een nieuwe
woning.

Na zijn opname volgde Jelle op advies van zijn psycholoog de opleiding tot ervaringsdeskundige. Sindsdien werkt hij bij het Optimaal Leven 
Team. Jelle gaat jaarlijks naar de POH-ggz en heeft een onderhoudsdosering medicatie.

Wat zou Jelle graag anders zien in de GGZ?
Hij had graag een ervaringsdeskundige tot zijn beschikking gehad. De vele wisselingen van psychiaters heeft hij als erg vervelend ervaren. 
Binnen het Optimaal Leven team proberen
ze dit nu anders te doen: “we hebben twee heel herstelgerichte psychiaters gekregen die zich voor minimaal vijf jaar aan het team hebben ge
committeerd. Want ik heb er ook al sinds 2013 een stuk of tien psychiaters voorbij zien komen in ons team “

Het is belangrijk om een betrokken huisarts te hebben. Stigmatisering dient worden tegengegaan:
“De opnamekliniek in Beilen stond bekend als Beileroord. Dat was dan de bijnaam. Nou, als je daar zat, dan was het niet best met je”.

Er kan meer aandacht zijn voor naastbetrokkenen. Waardevolle therapieën, zoals mindfulness en muziektherapie, worden bij voorkeur niet w
egbezuinigd. Geef medewerkers in de GGZ de ruimte voor maatwerk en flexibiliteit.

De namen zijn gefingeerd 
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Afronding
• Algemene conclusies regiobeeld
• Oplossingsrichtingen en aanbevelingen 
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Algemene conclusies regiobeeld
Inzichten opgedaan in het regiobeeld over Drenthe

Demografie • De bevolkingsopbouw in de regio Drenthe wijkt iets af van het landelijk gemiddelde. Ruim 50% van de bevolking is 45 jaar en ouder.
• De regio Drenthe krijgt de komende jaren te maken met een krimp in de leeftijdscategorieën 0-20 jaar en 20-65 jaar en een groei in de leeftijdscategorie 65 jaar of ouder.
• De huishoudsamenstelling in de regio Drenthe is te verdelen in ongeveer 1/3 huishoudens met kinderen, 1/3 huishoudens zonder kinderen en 1/3 eenpersoonshuishoudens en wijkt daarmee af 

van het landelijk gemiddelde waar eenpersoonshuishoudens de grootse groep vormt, gevolgd door huishoudens met kinderen en vervolgens huishoudens zonder kinderen.
• Het percentage personen met een migratieachtergrond in de regio Drenthe ligt aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde (Nederland: 24,2% - Drenthe: 10,5%).
• Beide centrumgemeenten (Assen en Emmen) hebben relatief gezien meer cliënten met Beschermd Wonen (per 1.000 inwoners) vergeleken met landelijke cijfers.

Determinanten van 
psychische (on) 
gezondheid 
(kwetsbare 
inwoners)

• In de regio Drenthe is de economische welvarendheid uitgedrukt als statusscore gemiddeld +0,055. De scores variëren van -0,145 voor Emmen tot +0,219 voor Tynaarlo. 
• De meeste inwoners in de regio Drenthe zijn middelbaar opgeleid. De totale netto arbeidsparticipatie is met 66% iets lager dan het landelijk gemiddelde van 68%. Te zien is dat naarmate het 

opleidingsniveau toeneemt, de arbeidsparticipatie stijgt. Dit komt overeen met het landelijke beeld. 
• Het gemiddelde besteedbare inkomen is opvallend lager in de regio Drenthe (Nederland: 44.000 euro en Drenthe: 39.500 euro).
• In de regio Drenthe ligt het armoedepercentage met 4,7% lager dan het landelijk gemiddelde van 5,7%. In Drenthe zijn in vergelijking met het landelijk beeld twee doelgroepen relatief armer: 

niet Westerse-migranten en autochtonen. 
• Het percentage laaggeletterden komt overeen met het landelijk gemiddelde, maar varieert per gemeente (van 7% voor Noordenveld en Tynaarlo tot 19% voor Aa en Hunze). Het percentage 

inwoners met een indicatie voor een LVB is iets hoger in de regio Drenthe (Nederland: 0,6% en Drenthe: 0,8%).
• In de regio Drenthe roken meer mensen, voldoen minder inwoners aan de richtlijn alcoholgebruik en de beweegrichtlijn en kampen meer mensen met matig of ernstig overgewicht in 

vergelijking met het landelijk gemiddelde. Er wordt (in ieder geval) tot 2030 een gunstige ontwikkeling verwacht op de indicatoren ‘overmatig alcoholgebruik’, ‘roken (soms)’ en ‘wekelijkse 
sporter’ en een ongunstige ontwikkeling op de indicatoren ‘overgewicht BMI >25’ en ‘voldoen aan de beweegrichtlijn’. 

• Inwoners van Drenthe ervaren aanzienlijk minder stress. Daarentegen neemt de groep emotioneel eenzamen flink toe. 
• Het aandeel Drentse inwoners dat belemmerd wordt door zijn of haar geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en fysiek functioneren (bewegen) is groter dan gemiddeld in Nederland. 

Ook zijn ze minder tevreden over het aanbod voorzieningen in hun nabije omgeving.

Zorggebruik GGZ en 
wachttijden

• Het zorggebruik in de regio Drenthe met betrekking tot huisartsenzorg en basis GGZ en/of POH-GGZ komt overeen met het landelijk gemiddelde. De verdeling in instroom in de GGZ is vrijwel 
gelijk verdeeld. De grootste instroom vindt plaats via de POH.

• Het aandeel werknemers 55+ jaar in arbeidsregio Drenthe is op de sector sociaal werk na het grootst in de sector GGZ. 
• Het aantal inwoners per huisarts FTE wijkt af het landelijk gemiddelde (Nederland: 2335,9 en Drenthe 2152,4 inwoners per huisarts FTE). De aantallen inwoners variëren van 1635,40 per huisarts 

FTE in De Wolden tot 2355,4 per huisarts FTE in Emmen. Aannemelijk is hoe hoger het aantal inwoners per FTE huisarts, hoe hoger de druk. 
• Het aantal zorggebruikers is voor alle soorten GGZ (POH-GGZ, bGGZ en sGGZ) lager dan gemiddeld voor heel Zilveren Kruis gebied. 
• De kosten, per GGZ-gebruiker zijn voor alle soorten GGZ (POH-GGZ, bGGZ en sGGZ) hoger dan gemiddeld voor heel Zilveren Kruis gebied. In de regio Drenthe zijn de werkelijke kosten voor bGGZ 

en sGGZ hoger dan verwacht. Daarbovenop zijn de werkelijke kosten sGGZ hoger dan gemiddeld voor heel Zilveren Kruis gebied. 
• De wachttijden in de GGZ liggen vaker boven dan onder de landelijke Treeknorm van 14 weken. De aandoeningen met de hoogste wachttijden in de periode 2021-08 t/m 2022-01 zijn 

aandachttekort- en gedrag, persoonlijkheid en pervasief. 

GGZ EPA • In de regio Drenthe ontvangen EPA-patiënten minder vaak sGGZ en vaker bGGZ, IGGZ en Wlz GGZ.
• Het percentage van de opnames dat een crisisopname was in de regio Drenthe (5,1%) is aanzienlijk lager dan gemiddeld voor heel Zilveren Kruis gebied (17,9%). 
• De gemiddelde ligduur per opname in de regio Drenthe is gemiddeld 65 dagen, dit is hoger dan voor heel Zilveren Kruis gebied met een gemiddelde ligduur per opname van 60 dagen. 
• De kosten voor EPA-patiënten, per verzekerde, zijn hoger dan verwacht en hoger dan voor heel Zilveren Kruis gebied (verwacht: 119 euro, werkelijk: 131 euro, Zilveren Kruis gebied: 94 euro).
• Het aantal E33 meldingen stijgt van 1.229 in 2012 tot 2.344 in 2016 en naar 3.587 in 2020.



Oplossingsrichtingen en aanbevelingen
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In dit regiobeeld zijn indicatoren opgenomen die bedoeld zijn als signalering om een toestand (momentopname) of verandering (trend) in beeld te 
brengen. Wanneer de uitkomst van een indicator daar aanleiding toe geeft zal altijd nader onderzoek nodig zijn onderliggende oorzaken van 
afwijkingen van het gemiddelde of van de norm te verhelderen alvorens hierop geanticipeerd wordt. 

Daarnaast is het van belang om te realiseren dat individuele indicatoren beïnvloed worden door een reeks van andere factoren. De meeste 
indicatoren hebben een cumulatief-effect, het gaat dus om een stapeling van factoren in plaats van louter de aan- of afwezigheid van een bepaald 
verschijnsel. Het gaat erom hoe mensen hier mee om gaan (coping). Als de balans tussen beschermende factoren en risicofactoren verstoord raakt, 
ontstaat het risico op GGZ-problematiek. Om deze reden moet je niet focussen op individuele en losstaande factoren in beleidskeuzes, maar op de 
gehele context van een individu, populatie of bevolking. Voor meer informatie over een de verwachte oorzaak-gevolgrelatie tussen indicatoren, klik
hier. 

Naar aanleiding van de conclusie op de voorgaande pagina zijn enkele kansrijke oplossingsrichtingen geïdentificeerd

Versterk de (sociale) basis 
Hoe kan de regio inzetten op het 

versterken van de (sociale) basis door te 
focussen op sociale cohesie, gezond gedrag 

en gezonde leefstijl? 

Bevorder beschermende factoren 
Hoe kan de regio inzetten op het 

versterken van de beschermende factoren 
of individuele/ collectieve coping 

verhogen?

Zet in op preventie 
Hoe kan de regio inzetten op preventie om 

te komen van ziekte en zorg naar 
gezondheid en gedrag? 



Dit regiobeeld is opgesteld door Rosalie Visser, Deirdre van Akkeren en 
Elisabeth Floor

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Deirdre van Akkeren, 
adviseur

06 83 63 29 09 deirdre.van.akkeren@proscoop.nl
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Voor duurzame samenwerking 
in zorg en welzijn
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Indicator Definitie Bron Jaartal

Inwoneraantal Het aantal personen behorende tot de bevolking van een bepaald gebied. ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 
buurten 2020

Bevolkingsopbouw Verandering van de omvang en de samenstelling van de bevolking en / of de verdeling van de bevolking over het land. ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 
buurten 2020

Bevolkingsontwikkeling Verwachte ontwikkeling van de bevolking in de toekomst (2020 – 2015). ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 
buurten 2020

Levensverwachting De gemiddelde levensverwachting die een levendgeborene uit het betreffende jaar naar verwachting zal bereiken. Waarstaatjegemeente.nl - RIVM 2019

Huishoudens totaal -
Particuliere huishoudens

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse 
behoeften.

ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 
buurten 2020

Gemiddelde 
huishoudensgrootte Aantal personen dat deel uitmaakt van het particulier huishouden. ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 

buurten 2020

Huishoudens met 
kinderen Particulier huishouden bestaande uit een paar met ten minste één thuiswonend kind (en met mogelijk ook overige leden). ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 

buurten 2020

Huishoudens zonder 
kinderen Particulier huishouden bestaande uit een paar zonder thuiswonende kinderen (en met mogelijk ook overige leden). ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 

buurten 2020

Eenpersoonshuishoudens Particulier huishouden bestaande uit één persoon ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 
buurten 2020

Gescheiden personen (15 
jaar of ouder) 

Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd 
partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Behalve personen die gescheiden zijn van tafel en bed, want 
zij blijven formeel getrouwd.

ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 
buurten 2020

Persoon met een 
migratieachtergrond

Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren, als percentage van het totaal aantal inwoners per 1 
januari.

ROS Wijkscan - CBS kerncijfers wijken en 
buurten 2020

Huurwoning Woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning. Waarstaatjegemeente.nl - CBS kerncijfers 
Wijken en Buurten 2020

Koopwoning Woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Waarstaatjegemeente.nl - CBS kerncijfers 
Wijken en Buurten 2020

Huishoudens met 
betaalrisico in 
corporatiewoningen

Een huishouden heeft een betaalrisico indien het netto besteedbaar inkomen te laag is om aan alle uitgaven te voldoende. 
De uitgaven van een huisouden bestaat uit woonlasten en overige uitgaven.

Waarstaatjegemeente.nl - CBS/WSW - Lokale 
monitor Wonen 2020

Bijlage: definities demografie
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Indicator Definitie Bron Jaartal
Cliënten met Beschermd 
Wonen 

Beschermd Wonen (BW) is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale
problematiek.BW valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO

Eerste halfjaar 
2020

Nieuwe cliënten Voor de instroom zijn als nieuwe cliënten geteld: inwoners die het afgelopen jaar (365 dagen teruggerekend vanaf de datum waarop het 
beschermd wonentraject is gestart) geen gebruik hebben gemaakt van een BW-voorziening in de centrumregio waar het traject

Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO 2020

Cliënten met Beschermd 
Wonen – Man – Vrouw Het geslacht op 1 januari op basis van het BRP. Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 

Domein WMO
Eerste halfjaar 

2020
Cliënten met Beschermd 
Wonen – Nederlandse 
migratieachtergrond 

Personen hebben een migratieachtergrond als ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 

Domein WMO

Eerste halfjaar 
2020

Cliënten met Beschermd 
Wonen – Westerse en Niet-
Westerse 
migratieachtergrond 

Westerste migratieachtergrond - Personen met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en 
Oceanië, of Indonesië of Japan. 
Niet-westerse migratieachtergrond - Personen met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief 
Indonesië en Japan) of Turkije.

Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO

Eerste halfjaar 
2020

Cliënten met Beschermd 
Wonen –
Eenouderhuishouden 

Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen. Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO

Eerste halfjaar 
2020

Cliënten met Beschermd 
Wonen –
Eenpersoonshuishouden 

Particulier huishouden bestaande uit één persoon. Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO

Eerste halfjaar 
2020

Cliënten met Beschermd 
Wonen –
Meerpersoonshuishouden 

Particulier huishouden bestaande uit een paar met of zonder thuiswonende kinderen met overige leden of particulier huishouden met 
uitsluitend overige leden. Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 

Domein WMO

Eerste halfjaar 
2020

6, 12 , 24 maanden na einde 
Beschermd  Wonentraject –
zorggebruik waaronder Wlz

De persoon heeft op enig moment in de genoemde periode voor de start of na de beëindiging van het Beschermd Wonentraject gebruik
gemaakt van zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 

Domein WMO

Eerste halfjaar 
2020

6, 12 , 24 maanden na einde 
Beschermd  Wonentraject –
zorggebruik waaronder geen 
of andere ondersteuning 

e persoon heeft op enig moment in de genoemde periode voor de start of na de beëindiging van het Beschermd Wonentraject geen gebruik 
gemaakt van zorg in het kader van de Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg of Wet Maatschappelijke Ondersteuning binnen een zorg Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 

Domein WMO

Eerste halfjaar 
2020

6, 12 , 24 maanden na einde 
Beschermd  Wonentraject –
zorggebruik waaronder Wmo 
– ondersteuning thuis

De persoon heeft op enig moment in de genoemde periode voor de start of na de beëindiging van het Beschermd Wonentraject gebruik
gemaakt van zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning binnen een zorgarrangement in de groep Ondersteuning Thuis

Waarstaatjegemeente.nl - CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO

Eerste halfjaar 
2020
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Bijlage: definities determinanten psychische 
(on)gezondheid (kwetsbare inwoners)

Indicator Definitie Bron Jaartal 

SES-WOA-score Deze status wordt beschreven in termen van de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van particuliere 
huishoudens op 1 januari van het verslagjaar.

Stateline – CBS Sociaal-
economische status; scores per 
wijk en buurt, regio-indeling 
2021

2019

Opleidingsniveau
Laag: niveau basisonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-g/t, avo onderbouw, mbo1;
Middelbaar: niveau mbo 2, 3 of 4 en havo, vwo bovenbouw;
Hoog: niveau hbo, wo, postacademisch en doctoraat. NB Hbo en wo propedeuse vallen onder middelbaar niveau.

Bevolking 15 tot 75 jaar; 
opleidingsniveau, wijken en 
buurten 2020

Netto arbeidsparticipatie 
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op 
personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking 
van 15 tot 75 jaar.

CBS - Arbeidsdeelname; 
regionale indeling 2020 2020

Werkloosheidspercentage De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. Waarstaatjegemeente.nl - CBS 
- Arbeidsdeelname 2020

Gestandaardiseerd inkomen Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Waarstaatjegemeente.nl – CBS 
– Lokale Economie 2019

Armoedepercentage 
Een huishouden beschikt over onvoldoende middelen om een bepaald minimaal consumptieniveau te kunnen bereiken. Het SCP baseert 
zijn armoedegrens op een lijst met minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen, met de bijbehorende prijzen. Het Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maakte die lijst op basis van wetenschappelijk onderzoek en meningen van deskundigen

SCP - Armoede in kaart 2019/ 
2017

Instromers met schuld Aandeel personen van 16 jaar en ouder die op het huidige peilmoment geregistreerde problematische schulden hebben maar op het
vorige peilmoment niet tot een huishouden met geregisterde problematische schulden behoorden

Waarstaatjegemeente.nl - CBS 
Schuldenproblematiek 2020

Huishoudens met schuld Het aandeel particuliere huishouden in Nederland dat te maken heeft met geregisterde problematische schulden Waarstaatjegemeente.nl - CBS 
Schuldenproblematiek 2020

Laaggeletterdheid 
Het percentage laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar oude. Bij een score lager dan 225 op de PIAAC vragenlijst wordt iemand
geclassificeerd als laaggeletterd. Hierbij wordt gekeken naar taalvaardigheid, kernvaardigheden om voor het gebruiken, begrijpen en 
analyseren van informatie die we in het dagelijks leven en op het werk gebruiken.

Geletterdheidinzicht 2016

Licht verstandelijke 
beperking (LVB) Aantal personen en huishoudens met een LVB-indicatie (licht verstandelijke beperking), naar provincie, jeugdregio en gemeente. CBS 2020
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volwassen en ouderen
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Indicator Definitie Bron Jaartal 
Ervaren gezondheid (goed/zeer 
goed)

Ervaren gezondheid, ook wel gezondheidsbeleving genoemd, weerspiegelt het oordeel over de eigen gezondheid. De ervaren gezondheid wordt gemeten 
door te vragen hoe de oudere de eigen gezondheid beoordeelt: zeer goed, goed, gaat wel, slecht of zeer slecht.

Stateline - Gezondheidsmonitor 2016 –
2020; bevolking 18 jaar of ouder 2016 - 2020

Eén of meer langdurige 
aandoeningen

Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar 
verwachting) 6 maanden of langer.

Stateline - Gezondheidsmonitor 2016 –
2020; bevolking 18 jaar of ouder 2016 - 2020

Eén of meer lichamelijke 
beperkingen

Beperkingen volgens de OESO-indicator. De OESO-indicator (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is gebaseerd op vragen over 
de volgende 7 vaardigheden: 1. Een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met hoorapparaat) 2. Met één andere persoon een 
gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat) 3. Kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of contactlenzen) 4. Op een afstand van 4 meter het 
gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen) 5. Een voorwerp van 5 kilo, bijv. een volle boodschappentas 10 meter dragen 6. 
Rechtop staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken 7. 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok). 

Stateline - Gezondheidsmonitor 2016 –
2020; bevolking 18 jaar of ouder 2016 - 2020

Voldoet aan beweegrichtlijn
Percentage personen dat voldoet aan de beweegrichtlijn. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te 
verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. 

Stateline - Gezondheidsmonitor 2016 –
2020; bevolking 18 jaar of ouder 2016 - 2020

Matig overgewicht Percentage personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2. Stateline - Gezondheidsmonitor 2016 –
2020; bevolking 18 jaar of ouder 2016 - 2020

Ernstig overgewicht Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger. Stateline - Gezondheidsmonitor 2016 –
2020; bevolking 18 jaar of ouder 2016 - 2020

Mantelzorger
Percentage personen dat mantelzorg geeft. De mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden duren, of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per 
week.

Stateline - Gezondheidsmonitor 2016 –
2020; bevolking 18 jaar of ouder 2016 - 2020

Rokers 
Percentage personen met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens? Het gaat daarbij om het roken van alle soorten tabaksproducten, maar 
niet het gebruik van een elektronische sigaret.

Stateline - Gezondheidsmonitor 2016 –
2020; bevolking 18 jaar of ouder 2016 - 2020

Voldoet aan richtlijn 
alcoholgebruik

Percentage van de bevolking dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik. Voor volwassenen geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 
glas per dag. 

Stateline - Gezondheidsmonitor 2016 –
2020; bevolking 18 jaar of ouder 2016 - 2020

Psychisch gezond 
Voor de meting van psychische gezondheid wordt gebruik gemaakt van de MHI-5 (Mental Health Inventory) vragenlijst. Op grond van deze score kunnen 
volwassenen worden ingedeeld in psychisch gezond, psychisch licht ongezond, psychisch matig ongezond of psychisch ernstig ongezond.

GGD Drenthe – Gezondheidsmonitor 
provinciaal rapport Volwassen en 2020

Hoog risico op angststoornis of 
depressie

Voor de meting van het risico op angststoornis of depressie wordt gebruik gemaakt van de K10 (Kessler psychological distress scale) vragenlijst. Op basis 
van de totale score op de K10 is bepaald of volwassenen een hoog, matig of laag risico op een angststoornis of een depressie hebben.

GGD Drenthe – Gezondheidsmonitor 
provinciaal rapport Volwassen en 2020

(zeer) ernstig eenzaam
Voor de meting van eenzaamheid wordt gebruik gemaakt de eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld. De mate waarin mensen zich eenzaam voelen 
wordt uitgedrukt in ‘niet’, ‘matig’, ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’

GGD Drenthe – Gezondheidsmonitor 
provinciaal rapport Volwassen en 2020

Emotioneel eenzaam Emotionele eenzaamheid duidt op een kwalitatief probleem, namelijk het gevoel iemand te missen met wie je intieme zaken of momenten kan delen. GGD Drenthe – Gezondheidsmonitor 
provinciaal rapport Volwassen en 2020

Sociaal eenzaam Bij sociale eenzaamheid hebben mensen het gevoel dat ze te weinig sociale relaties hebben. Dit is een kwantitatief probleem. GGD Drenthe – Gezondheidsmonitor 
provinciaal rapport Volwassen en 2020

Veel regie over eigen leven 
Eigen regie wil zeggen dat je binnen de mogelijkheden die je hebt, het leven kan leiden dat je zelf wilt, zelf beslissingen kan nemen en grip op de situatie 
houdt. De mate waarin mensen vinden dat ze regie hebben over het eigen leven wordt uitgedrukt in ‘onvoldoende’, ‘matig’ en ‘veel’. 

GGD Drenthe – Gezondheidsmonitor 
provinciaal rapport Volwassen en 2020

Vrijwilligerswerk Aan de personen is gevraagd of ze vrijwilligerswerk doen, dat wordt omschreven als werk dat in georganiseerd verband onbetaald wordt uitgevoerd. GGD Drenthe – Gezondheidsmonitor 
provinciaal rapport Volwassen en 2020

Enige moeite met rondkomen 
Aan de personen is gevraagd om aan te geven of en in welke mate men de afgelopen 12 maanden moeite had om rond te komen van het inkomen van 
het huishouden.

GGD Drenthe – Gezondheidsmonitor 
provinciaal rapport Volwassen en 2020

(heel) veel stress
Stress is een reactie op een gebeurtenis of prikkel die spanning veroorzaakt. Personen kregen de vraag voorgelegd of ze de afgelopen 4 weken last 
hebben gehad van stress. De mate waarin mensen vinden dat ze stress ervaren wordt uitgedrukt in ‘nee, (bijna) niet’, ‘ja, een beetje’, ‘ja, veel stress’ en 
‘ja, heel veel stress’. 

GGD Drenthe – Gezondheidsmonitor 
provinciaal rapport Volwassen en 2020
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Indicator Definitie Bron Jaartal 

(zeer) goed ervaren 
gezondheid

Het percentage personen van 20 jaar en ouder dat hun gezondheid als 'zeer goed' of 'goed' ervaart.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente.

Regiobeeld.nl – gezondheid en 
leefstijl 
Gezondheidsmonitor 
volwassenen en ouderen 2016, 
GGD’en/CBS/RIVM

2016

Overmatig alcoholgebruik Meer dan 21 glazen alcohol per week voor mannen of meer dan 14 glazen per week voor vrouwen

Regiobeeld.nl – gezondheid en 
leefstijl 
Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning (RIMV) 

2018

Overgewicht (BMI > 25) Het percentage 18-plussers met een Body Mass Index (BMI) van 25 of hoger.

Regiobeeld.nl – gezondheid en 
leefstijl 
Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning (RIMV) 

2018

Roken (soms) Wel eens roken 

Regiobeeld.nl – gezondheid en 
leefstijl 
Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning (RIMV) 

2018

Voldoen aan de 
beweegrichtlijn 

Het aandeel mensen van 20 jaar en ouder dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoet Volwassenen (18-55 jaar): een 
half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week. 55-plussers: een half uur 
matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.

Regiobeeld.nl – gezondheid en 
leefstijl 
Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning (RIMV) 

2018

Gezondheids-
/zorgvoorzieningen 

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van (gezondheids-)zorgvoorzieningen in de nabije omgeving. VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl 2020

Welzijnsvoorzieningen

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk,
jongeren- / ouderenvoorzieningen
etc.) in de nabije omgeving.

VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl

2020

Sportvoorzieningen Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen in de nabijheid. VNG - Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl

2020

Bijlage: definities trend ontwikkeling 
ervaren gezondheid en leefstijl
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Bijlage: definities zorggebruik GGZ en wachttijden

Indicator Definitie Bron Jaartal 

Aandeel 55-plussers in zorg en 
welzijn

Het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder voor vijf sectoren in de gezondheidszorg ten opzichte van het 
totaal aantal werknemers in die sector tussen 2015 en 2020.
- Geestelijke gezondheidszorg
- Huisartsen en gezondheidscentra
- Gehandicaptenzorg
- Jeugdzorg
- Sociaal werk

Regiobeeld.nl – zorgaanbod
AZW Stateline, CBS 2015-2020

Inwoners per huisarts FTE Het aantal inwoners per huisarts FTE (full-time equivalenten’s) tussen 2015 en 2018.
Regiobeeld.nl – zorgaanbod
AZW Stateline, CBS 2015-2018

Gebruik huisartsenzorg Percentage verzekerden dat gebruik maakt van eerstelijnszorg huisartsen (exclusief inschrijftarieven, POH-
GGZ en modules die persoon gedeclareerd mogen worden) Waarstaatjegemeente.nl – Vektis 2019

Gebruik basis GGZ en/of POH-GGZ Percentage verzekerden dat gebruik maakt van de basis geestelijke gezondheidszorg of de 
praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg Waarstaatjegemeente.nl – Vektis 2019

Vervoersbewegingen psycholance Het aantal vervoersbewegingen dat de psycholance heeft gemaakt. De psycholance wordt ingezet bij het 
vervoeren van personen met verward gedrag.

UMCG ambulancezorg – Eindverslag Pilot 
Psycholance Drenthe 2020

Inzet spoedpoli

Het aantal opnames bij de spoedpoli. De Spoedpoli GGZ Drenthe is voor mensen in de provincie Drenthe die 
vanwege (een vermoeden van) acute psychiatrische problemen binnen 24 uur hulp nodig hebben. Door de 
acute problemen vormen zij mogelijk een gevaar voor zichzelf of hun omgeving, bijvoorbeeld vanwege een 
zelfmoordpoging. 

Gemeente Emmen 2021
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Indicator Definitie

VDG Vereniging Drentse Gemeenten

PVG Personen Verward Gedrag

LVB Licht Verstandelijke Beperking

EPA Ernstig Psychiatrische Aandoening

ADD Verslaving (excl. nicotine)

ADH ADHD

ANG Angststoornissen (benzodiazepinen)

BIP Bipolaire stoornis regulier

BSC Bipolaire stoornis complex

DEP Chronische stemmingsstoornissen regulier

DSC Chronische stemmingsstoornissen complex

PSD Psychose depot

PSY Psychose
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Bevolkingsontwikkeli
ng 2021 per duizend 

inwoners

Bevolkingsgroei 
tussen 2018 en 

2035 (prognose) 
per duizend 

inwoners

Levens-
verwachting

Huishoudens 
met 

bijstandsuitkerin
g (%) eerste 

halfjaar 2020

Personen met een 
migratieachtergro

nd (%)

Huishoudens met 
betaalrisico in 

corporatiewoninge
n (%)

SES-WOA-
score 

Armoedepercent
age

Laaggeletterdhei
d (%) 

Aantal 
personen met 

LVB
Leefbarometer 

Aa en Hunze 7,1 -5,11 82,1 2,9% 6,7% 10% 0,138 4,3% 19% 165
Zeer goed

Assen 2,1 6,44 80,9 6,7% 16,2% 10% -0,021 5,4% 10% 580
Goed 

Borger-
Odoorn 3,2 -2,27 81,1 4% 6,4% 11,3% 0,019 4,7% 11% 220

Goed 

Coevorden 5,7 -5,99 80,6 5,5% 9,2% 13% -0,013 5,4% 11% 200
Goed 

De Wolden 7,8 -0,98 82,4 2,2% 5,3% 10,8% 0,174 4,2% 14% 130
Zeer goed

Emmen 4,6 -2,64 80,7 7,4% 12,4% 12,6% -0,145 5,7% 12% 1050 Ruim 
voldoende 

Hoogeveen 9,2 -1,15 81,7 5,4% 11,1% 10,1% -0,065 5,1% 14% 590
Goed 

Meppel 9,8 4,01 80,8 4,8% 12,0% 7,8% 0,026 4,2% 9% 275
Goed 

Midden-
Drenthe 7,2 -4,23 81,3 3,4% 7,3% 8,2% 0,093 4,2% 11% 170

Goed 

Noordenveld 0,8 -11 84,3 3,7% 7,9% 9,4% 0,107 4,0% 7% 195
Zeer goed

Tynaarlo 5,6 1,28 81,8 2,6% 8,8% 9,4% 0,219 4,2% 7% 90
Zeer goed

Westerveld 10,9 -3,01 82 3% 6,4% 8,2% 0,123 4,7% 9% 190 Ruim 
voldoende 

Tabel: Cijfers demografie en determinanten 
van psychische (on)gezondheid, per gemeente
Sterk variërende cijfers tussen gemeenten met betrekking tot demografie en determinanten van psychische (on)gezondheid zijn in onderstaande tabel opgenomen.   
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Tabel: Cijfers E33 en Wvgzz meldingen, per gemeente
E33 meldingen Aantal meldingen Advies en Meldpunt OGGZ en verkennende onderzoeken Wvggz per gemeente, 2020

Aantal verkennende onderzoeken en aanvragen voorbereiden zorgmachtiging bij OM, t/m september 2020

2018 2019 2020 Totaal OGGZ Wvgzz Waarvan VO ZM toegekend

Aa en Hunze 67 114 151 42 16 3 2 1

Assen 605 742 800 195 64 10 5 2

Borger-Odoorn 70 94 105 27 10 3 2 1

Coevorden 197 178 158 49 22 5 2 2

De Wolden 57 69 59 29 14 2 0

Emmen 700 886 1220 317 97 32 15 8

Hoogeveen 294 372 359 139 59 5 1

Meppel 304 212 169 65 19 4 2 1

Midden-Drenthe 211 180 164 71 32 3 1

Noordenveld 69 91 121 39 14 2 0

Tynaarlo 114 160 214 40 12 2 0

Westerveld 50 75 67 33 13 0 0
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