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In deze editie van Gezondheid in Beeld besteden wij aandacht aan het aantal
kinderen dat woont in een gezin dat moeite heeft met rondkomen. Daarnaast
informeren wij u over de resultaten van een onderzoek naar de kennis van de
Brabanders over antibioticaresistentie. Wij laten zien hoe gemeenten inzicht
kunnen krijgen in het Sociaal Domein via een periodieke monitor en hoe het staat
met de vaccinatiegraad in uw gemeente.

Eén op de elf kinderen woont in gezin dat moeilijk rond kan
komen
De Jeugdmonitor 0-11 jaar laat zien dat ongeveer 8.500 kinderen in Zuidoost-Brabant in een
gezin leven dat moeite heeft met rondkomen. 22 % van deze gezinnen met kinderen tussen
0 en 11 jaar ontvangt al financiële steun vanuit de gemeente. Maar 36% is nog niet bekend
met deze mogelijkheden.
Lees meer

Brabanders hebben goede kennis over antibioticaresistentie
Uit onderzoek van de drie Brabantse GGD’en blijkt dat Brabanders goed geïnformeerd zijn
over het gebruik van antibiotica. Eén op de vijf Brabanders is dit jaar begonnen met een
antibioticakuur en bijna alle Brabanders maakt deze kuur ook af (96%). De bijna 11.000
ondervraagde Brabanders hebben veel kennis over antibioticaresistentie.
Lees meer

Inzicht in Sociaal Domein via periodieke monitor
De gemeente Deurne wil graag weten hoe het met haar inwoners gaat op sociaal gebied.
‘Hoeveel inwoners zijn eenzaam?’ of ‘Hoeveel mensen zijn er maatschappelijk actief?’
zijn voorbeelden van vragen. Bij een steekproef van inwoners vanaf 16 jaar hebben we deze
sociale thema’s in kaart gebracht.
Lees meer

Hoe is de huidige vaccinatiegraad in uw gemeente?
Vanaf 1 januari 2019 valt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder de
bestuurlijke verantwoording van gemeenten. Gemeenten moeten aanvullende afspraken
maken met de uitvoeringsinstanties over de bekostiging en uitvoering van het RVP. Het
monitoren van de resultaten hoort daar ook bij. Hoe is de huidige vaccinatiegraad in uw
gemeente?
Lees meer
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