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Momenteel vindt er een ontwikkeling plaats naar een meer vraaggerichte en lokaal gestuurde 

eerstelijnszorg. Deze ontwikkeling wordt belemmerd doordat informatie over de vraag naar 
zorg op lokaal niveau vaak ontbreekt. De Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) voorziet in 
deze behoefte. Met dit instrument, dat beschikbaar is als Internetapplicatie, kan de vraag naar 
zorg van verscheidene eerstelijns zorgaanbieders in een wijk, buurt of gemeente geschat 
worden op basis van de bevolkingssamenstelling van het betreffende gebied. Dit artikel beoogt 
inzicht te bieden in de validiteit van de schattingen van de VAAM, door deze te vergelijken 
met populatiegegevens over gezondheid en zorggebruik uit de Gezondheidspeilingen van de 
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Utrecht. Deze vergelijking is gemaakt 
voor de tien wijken van Utrecht. Voor de meeste onderzochte variabelen waren de schattingen 
van de VAAM vergelijkbaar met de gegevens van de Gezondheidspeilingen. Dit is een 
aanwijzing van de validiteit van de schattingen van de VAAM. De resultaten van dit onderzoek 
vormen daarmee voldoende aanleiding voor een verdere ontwikkeling van de VAAM. In 
samenhang met informatie over gezondheid en zorggebruik uit andere bronnen kunnen de 
schattingen van de VAAM bijdragen aan een meer vraaggericht zorgaanbod. 

INLEIDING 
 
De eerstelijnszorg is een belangrijke schakel in het Nederlandse zorgsysteem. Zorgverleners uit de eerste 

lijn, zoals huisartsen, fysiotherapeuten of eerstelijnspsychologen, zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen 
met vragen over gezondheid en ziekte. De eerste lijn voorkomt daarmee dat zorgvragers een onnodig 
beroep doen op complexere en duurdere zorg in de tweede lijn. Daarnaast helpt de huisarts de patiënt op 
weg binnen de overige (eerstelijns)zorgverlening 1 en vormt deze een steeds belangrijkere schakel naar 
andere organisaties in de wijk, zoals welzijnsorganisaties of beweegaanbod. Patiënten hebben een groot 
vertrouwen in de eerstelijnszorgverleners en hechten veel waarde aan een sterke eerstelijnszorg die dicht in 
de buurt en direct toegankelijk is. 2 De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) wijst al 
enige jaren op de groeiende problemen in de eerstelijnszorg, zoals een toenemende en complexer wordende 
zorgvraag en onvoldoende capaciteit en efficiëntie in het zorgaanbod. De NPCF pleit daarom voor een 
modernisering en versterking van de eerstelijnszorg. 3,4 Een van de uitgangspunten hierbij is een 
buurtgerichte vormgeving van de eerstelijnszorg door patiënten/consumenten, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars en regionale overheden. Tevens bepleit de NPCF een betere afstemming tussen 
zorgaanbod en zorgvraag. Vraaggericht werken zou in de plaats moeten komen van aanbodgericht werken. 
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4 Hiermee beoogt men patiënten zorg te bieden die tegemoet komt aan hun wensen en verwachtingen en die 
tevens voldoet aan professionele standaarden. Recentelijk heeft ook de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport in zijn visie op de eerstelijnszorg het belang van dergelijke ontwikkelingen onderstreept. 5  

Verscheidene ontwikkelingen sluiten aan bij dit pleidooi voor een meer lokaal gestuurde zorg. De 
eerstelijnszorg is aan vele veranderingen onderhevig, zoals veranderende wet- en regelgeving en een andere 
organisatie van de zorg. Steeds meer gemeenten houden zich bezig met dergelijke veranderingen. 6 
Daarnaast zijn gemeenten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk geworden 
voor onderdelen van het zorgaanbod. Deze wet biedt de mogelijkheid om op gemeente- of wijkniveau het 
aanbod aan zorg, welzijn en preventie beter op elkaar en op de vraag van bewoners af te stemmen. 

De ontwikkeling naar een meer vraaggerichte eerstelijnszorg wordt echter vaak belemmerd doordat 
gedetailleerde informatie over de vraag naar zorg op lokaal niveau ontbreekt. Hoewel enkele grotere 
gemeenten op grond van uitgebreide periodieke gezondheidspeilingen onder de bevolking inzicht kunnen 
krijgen in de lokale zorgvraag, hebben niet alle gemeenten dergelijke informatie tot hun beschikking op een 
gedetailleerd niveau. Omdat er aanzienlijke gezondheidsverschillen per regio bestaan 7, 8 die verschillen in 
regionale zorgvraag tot gevolg kunnen hebben, is dergelijke informatie juist van cruciaal belang bij het 
vormgeven van het lokale gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld in het kader van de WMO en de Wet 
Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Een recent betoog voor de invoering van regionale in 
plaats van landelijke Volksgezondheid Toekomst Verkenningen onderstreept deze visie. 9, 10  

Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft het NIVEL in samenwerking met de NPCF een 
instrument ontwikkeld, de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM). 11-13 Met dit instrument, dat 
beschikbaar is in de vorm van een Internetapplicatie (www.nivel.nl/vaam), kan de vraag naar zorg van 
allerlei eerstelijns zorgaanbieders geschat worden op basis van demografische kenmerken van de populatie 
in een wijk, buurt of gemeente. De verwachte zorgvraag wordt niet alleen gedifferentieerd naar het type 
zorgverlener, maar ook naar soorten aandoeningen. Dit betekent dat met behulp van de VAAM schattingen 
gemaakt kunnen worden van het gebruik van verschillende eerstelijns zorgaanbieders, zoals huisartsen, 
eerstelijnspsychologen en fysiotherapeuten, maar ook van het voorkomen van bepaalde aandoeningen en 
ziekteclusters in een gebied. De VAAM resulteert in schattingen op het geaggregeerde niveau van wijken, 
buurten en gemeenten en is niet bedoeld om uitspraken te doen over de zorgvraag van individuele personen. 

Dit soort informatie kan gebruikt worden om de verschillen in zorgvraag tussen gebieden in kaart te 
brengen en te bekijken of taakherschikking tot de mogelijkheden behoort. Ook kan nagegaan worden of de 
zorgvraag in een gebied afwijkt van de landelijke verdeling of norm. De uitkomsten van de VAAM kunnen 
op deze manier een bijdrage leveren aan discussies van lokale of regionale beleidsmakers over een meer 
vraaggericht zorgaanbod. 

Een belangrijke vraag hierbij is of op grond van een beperkt aantal demografische kenmerken 
daadwerkelijk een realistische schatting van de lokale zorgvraag gemaakt kan worden. In dit artikel wordt 
de validiteit van de schattingen van de VAAM daarom nader onderzocht. Dit wordt gedaan door deze 
schattingen te vergelijken met populatiegegevens over gezondheid en zorggebruik, afkomstig uit de 
Gezondheidspeilingen uit 2003 en 2006, uitgevoerd door de Gemeentelijke Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst Utrecht (GG&GD Utrecht) onder inwoners van de gemeente Utrecht. 

METHODE 
Alvorens in te gaan op de methode die gebruikt wordt om de schattingen van de VAAM te vergelijken met 

de gegevens uit de Gezondheidspeilingen van de GG&GD Utrecht, wordt eerst een korte beschrijving 
gegeven van beide bronnen. 

VAAM (versie 2.0) 
Om de vraag naar eerstelijnszorg te kunnen schatten, zijn rekenmodellen ontwikkeld op grond van 

verschillende landelijke, op steekproeven gebaseerde databestanden (zie Tabel 1). Deze rekenmodellen 
hebben de vorm van regressiemodellen, waarin de vraag naar eerstelijnszorg wordt geschat op grond van de 
variabelen geslacht, leeftijdsklasse, type huishouden, etniciteit, inkomen en stedelijkheid. Deze variabelen 
zijn echter niet in alle gebruikte databestanden beschikbaar, waardoor de vraag naar zorg van sommige 
eerstelijns zorgaanbieders in de VAAM geschat wordt op grond van een beperkter aantal kenmerken van de 
bevolkingssamenstelling (zie Analyse). 

De verwachte zorgvraag wordt vervolgens geschat door de kenmerken van de bevolkingssamenstelling 
van een gebied toe te passen in de rekenmodellen. De gegevens over de bevolkingssamenstelling die 
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hiervoor gebruikt worden, zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2005. 14 Dit 
is met uitzondering van de inkomensgegevens, die afkomstig zijn uit 2003. Recentere inkomensgegevens 
waren op het moment van de ontwikkeling van de VAAM nog niet beschikbaar. Gegevens over de 
verdeling van de bevolking naar opleidingsniveau zijn bij het CBS niet beschikbaar voor afzonderlijke 
wijken, buurten en gemeenten. Om die reden is de variabele opleiding niet opgenomen in de VAAM. Voor 
een volledige beschrijving van de methode van de VAAM wordt verwezen naar de betreffende rapporten. 
11-13 Deze rapporten zijn te downloaden via www.nivel.nl/vaam. 

[TABEL1] 

GEZONDHEIDSPEILINGEN VAN DE GG&GD UTRECHT 
De gegevens die gebruikt worden in dit onderzoek zijn afkomstig van de Gezondheidspeilingen van 2003 

en 2006 van de GG&GD Utrecht. Sinds 1995 wordt met behulp van dergelijke peilingen informatie 
verzameld over de gezondheid van de Utrechters. Voor de peilingen wordt per (sub)wijk een aselecte 
steekproef getrokken onder de inwoners van 16 jaar en ouder. In 2003 waren dit ruim 5.000 personen en in 
2006 ruim 6.300. Onder deze mensen is met behulp van een schriftelijke vragenlijst informatie verzameld 
over onderwerpen als lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefstijl, zorggebruik en mantelzorg. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van twee soorten vragenlijsten: één voor mensen van 16 tot en met 54 jaar en één voor 
mensen van 55 jaar en ouder. Personen die na ongeveer twee weken niet gereageerd hadden, kregen een 
schriftelijk rappel, gevolgd door telefonische benadering of huisbezoek. Verder werd de mogelijkheid 
geboden voor persoonlijke hulp (eventueel in de eigen taal) bij het invullen van de vragenlijst. In 2003 was 
de totale respons 56% 15 en in 2006 was deze 58%. In beide peilingen is gebruik gemaakt van een 
gestratificeerde steekproef. In achterstandswijken worden bijvoorbeeld meer respondenten benaderd dan in 
andere wijken. Om een oververtegenwoordiging van respondenten uit achterstandswijken te voorkomen en 
om ervoor te zorgen dat de wijken op een juiste manier met elkaar vergeleken kunnen worden, worden 
weegfactoren gebruikt. Deze weegfactoren worden alleen gebruikt ter correctie voor de aantallen 
respondenten per wijk. Ze zijn niet bedoeld om te corrigeren voor een ondervertegenwoordiging van 
bepaalde bevolkingsgroepen en daarmee de representativiteit van de steekproef als geheel te vergroten. 

ANALYSE 
De VAAM levert schattingen op van de vraag naar zorg van een grote verscheidenheid aan eerstelijns 

zorgverleners. Voor een volledig overzicht hiervan wordt verwezen naar de betreffende website 
(www.nivel.nl/vaam) en de bijbehorende rapporten, die beschikbaar zijn via de website. 11,12 In dit artikel 
wordt alleen aandacht besteed aan de uitkomsten van de VAAM waarvoor ook vergelijkingsgegevens 
beschikbaar zijn in de Gezondheidspeilingen van de GG&GD Utrecht. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
variabelen die in dit artikel aan bod komen. In deze tabel wordt ook weergegeven op grond van welke 
databestanden en met behulp van welke demografische variabelen de VAAM-schattingen tot stand zijn 
gekomen. 

Tabel 1 laat zien dat de gegevens van de VAAM weliswaar vergelijkbaar zijn, maar niet volledig 
overeenstemmen met de gegevens van de Gezondheidspeilingen. Zo zijn er verschillen in de eenheden en 
definities van de variabelen. Ook is er geen volledige overeenstemming in de leeftijdsranges waarop de data 
betrekking hebben. Om de vergelijkbaarheid tussen de VAAM-uitkomsten en de gegevens uit de 
Gezondheidspeilingen in dit laatste opzicht te vergroten, zijn de schattingen van de VAAM aangepast, door 
bepaalde (in de meeste gevallen de twee jongste) leeftijdscategorieën weg te laten uit de rekenmodellen. 
Omdat de VAAM-uitkomsten echter gebaseerd zijn op rekenmodellen waarin vaste leeftijdscategorieën 
gebruikt worden, was het niet mogelijk om een volledige overeenstemming in leeftijdsranges te 
bewerkstelligen. Aangezien de verschillen in leeftijdsranges beperkt zijn, gaan wij ervan uit dat deze geen 
invloed gehad hebben op de resultaten van dit onderzoek. 

Met behulp van Pearson’s correlatiecoëfficiënt is voor de tien wijken van Utrecht nagegaan in hoeverre de 
schattingen van de VAAM wat betreft contacten met eerstelijns zorgverleners en het voorkomen van 
aandoeningen overeenkomen met de gegevens van de Gezondheidspeilingen. Omdat dit artikel bedoeld is 
om inzicht te verschaffen in de validiteit van de schattingen van de VAAM, wordt bij het beschrijven van 
de resultaten niet inhoudelijk ingegaan op de schattingen voor de verschillende Utrechtse wijken. De 
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nadruk ligt op de mate van overeenkomst tussen de schattingen van de VAAM en de resultaten van de 
Gezondheidspeilingen. 

RESULTATEN 
De demografische kenmerken die als input voor de VAAM gebruikt worden, zijn afkomstig uit 2005. 

Tabel 2 geeft daarom een overzicht van de bevolkingssamenstelling van de wijken van Utrecht op 1 januari 
2005. 14 Door deze gegevens toe te passen in de rekenmodellen van de VAAM, wordt de vraag naar zorg 
van verschillende zorgaanbieders voor de wijken van Utrecht geschat. 

[TABEL 2] 
Tabel 2 laat aanzienlijke verschillen zien in de bevolkingssamenstelling van de Utrechtse wijken. Zo 

wonen in de wijk Overvecht relatief veel ouderen, terwijl in de wijken Binnenstad en Leidsche Rijn juist 
weinig ouderen wonen. In de wijk Oost wonen veel studenten. Dit is terug te zien in het relatief grote 
aandeel jongeren in eenpersoonshuishoudens dat in de wijk woont. Niet-westerse allochtonen wonen vooral 
in de wijken Overvecht en Zuidwest. Deze wijken worden, samen met de wijk Noordwest, ook gekenmerkt 
door relatief veel huishoudens met een laag inkomen. 

In Tabel 3 wordt met behulp van Pearson’s correlatiecoëfficiënt de overeenstemming getoond tussen de 
schattingen die op basis van de VAAM gemaakt zijn en de resultaten van de Gezondheidspeilingen. De 
correlaties variëren van 0,45 tot 0,79, met een gemiddelde van 0,63. Vooral voor het voorkomen van 
stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychisch onwelbevinden en contacten met fysiotherapeuten is er 
een goede overeenstemming tussen de VAAM en de Gezondheidspeilingen. Voor contacten met 
eerstelijnspsychologen en het voorkomen van alcoholafhankelijkheid of -misbruik is de overeenstemming 
echter minder sterk. 

[TABEL 3] 

DISCUSSIE 
Dit is het eerste onderzoek naar de validiteit van de VAAM. De VAAM-uitkomsten wat betreft contacten 

met eerstelijns zorgverleners en het voorkomen van aandoeningen zijn vergeleken met populatiegegevens 
over gezondheid en zorggebruik uit de Gezondheidspeilingen van de GG&GD Utrecht. In het algemeen 
waren de schattingen van de VAAM redelijk tot goed vergelijkbaar met de gegevens van de 
Gezondheidspeilingen. Dit gold vooral voor het voorkomen van stemmingsstoornissen, angststoornissen, 
psychisch onwelbevinden en contacten met fysiotherapeuten. Voor de vraag naar huisartsenzorg en het 
voorkomen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, astma/COPD, hypertensie en diabetes werd een 
redelijk tot goede mate van overeenstemming gevonden tussen de VAAM-schattingen en de resultaten van 
de Gezondheidspeilingen. Dit is opmerkelijk, omdat de gegevens uit de Gezondheidspeilingen gebaseerd 
zijn op zelfrapportage, terwijl deze schattingen van de VAAM gebaseerd zijn op registratiegegevens uit de 
huisartspraktijk. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat beide methoden tot aanzienlijk verschillende 
resultaten kunnen leiden. 16 Het feit dat desondanks voor deze variabelen een redelijk tot goede mate van 
overeenstemming in resultaten gevonden werd, is een aanwijzing voor de validiteit van de VAAM. 

Er kunnen ook enkele kanttekeningen bij de validiteit van de VAAM geplaatst worden. Ten eerste 
kwamen de schattingen van de VAAM voor contacten met eerstelijnspsychologen minder goed overeen 
met de resultaten van de Gezondheidspeilingen. Een mogelijke verklaring voor deze geringere 
overeenstemming is het feit dat deze variabele in de VAAM slechts geschat wordt op basis van de leeftijds- 
en geslachtsverdeling van de populatie (zie Tabel 1). Door beperkingen van de gebruikte dataset was het 
niet mogelijk om andere kenmerken van de bevolkingssamenstelling mee te nemen bij de schatting van 
deze variabele, 11,12 zoals bij de andere variabelen wel gebeurde. Wellicht kan alleen op grond van de 
verdeling naar leeftijd en geslacht van de bevolking geen realistische schatting gemaakt worden van het 
gebruik van eerstelijns zorgverleners. Het gebruik van fysiotherapie wordt in de VAAM echter ook alleen 
op grond van de verdeling naar leeftijd en geslacht van de populatie geschat. Het feit dat voor deze 
variabele vergelijkbare resultaten voortkwamen uit de VAAM en de Gezondheidspeilingen maakt de eerder 
genoemde verklaring minder aannemelijk. 
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Een andere variabele waarvoor een minder sterke overeenstemming gevonden werd, is het voorkomen van 
alcoholafhankelijkheid of -misbruik. In de wijk Leidsche Rijn werd bijvoorbeeld op grond van de 
bevolkingssamenstelling een relatief hoog percentage inwoners met alcoholafhankelijkheid of -misbruik 
verwacht. Uit de Gezondheidspeilingen kwam Leidsche Rijn echter juist naar voren als een wijk met een 
van de laagste percentages alcoholafhankelijkheid of -misbruik. Gegevens over alcoholgebruik worden 
vaak beïnvloed door sociale wenselijkheid, wat onderrapportage tot gevolg kan hebben en daarmee de 
betrouwbaarheid van de gegevens kan aantasten. In de VAAM zijn schattingen van alcoholafhankelijkheid 
of -misbruik gebaseerd op gestandaardiseerde psychiatrische interviews in een steekproef van de 
Nederlandse bevolking, 17 terwijl gegevens over alcoholproblemen in de Gezondheidspeilingen gebaseerd 
zijn op een vragenlijst. Hoewel bij beide methoden sprake is van zelfrapportage met de bijbehorende 
risico’s voor de betrouwbaarheid van de resultaten, spelen deze risico’s wellicht een geringere rol in de 
meer gestructureerde psychiatrische interviews waarop de VAAM-schattingen gebaseerd zijn. Dit kan 
verschillen tussen de resultaten van de VAAM en die van de Gezondheidspeilingen teweeggebracht 
hebben. 

Al met al zijn de resultaten van de vergelijking tussen de schattingen van de VAAM en de resultaten van 
de Gezondheidspeilingen van de GG&GD Utrecht bemoedigend. Als ook uit vervolgonderzoek blijkt dat de 
VAAM goede voorspellingen van de vraag naar eerstelijnszorg oplevert, biedt dit instrument wellicht een 
efficiëntere mogelijkheid om inzicht te krijgen in de lokale zorgvraag dan het regelmatig uitvoeren van 
kostbare en tijdsintensieve periodieke gezondheidspeilingen, zoals dat in enkele grotere gemeenten gedaan 
wordt. Zoals in de inleiding al beschreven werd, hebben bovendien niet alle gemeenten dergelijke 
gedetailleerde gegevens over de gezondheid en het zorggebruik van hun inwoners tot hun beschikking. 
Deze gemeenten kunnen ook baat hebben bij de schattingen die de VAAM oplevert. 

De VAAM moet niet gezien worden als een rigide planningsinstrument. De resultaten van de VAAM 
kunnen bouwstenen leveren voor de discussie over een meer vraaggericht zorgaanbod. Door de schattingen 
van de VAAM te bezien in het licht van de resultaten van een bevolkingsenquête zoals de 
Gezondheidspeiling kan een completer beeld ontstaan van de zorgvraag en het zorggebruik in een regio dan 
op grond van één van beide bronnen verkregen kan worden. Ook een koppeling met gegevens van 
zorgverzekeraars of lokale zorgaanbieders kan in dit kader nuttig zijn. Daarbij moet steeds voor ogen 
worden gehouden dat de VAAM geen gegevens oplevert over het werkelijke gebruik maar over het 
verwachte gebruik uitgaande van de bevolkingssamenstelling. Verschillen tussen verwacht gebruik en 
daadwerkelijk gebruik kunnen wijzen op het aanwezig zijn van specifieke risicofactoren in een wijk of 
aanwijzingen geven over onder- of overconsumptie van zorg. Deze informatie kan gebruikt worden om de 
zorgvraag en het zorgaanbod in een regio meer op elkaar te laten aansluiten, bijvoorbeeld in het kader van 
de WMO. 

De resultaten van dit onderzoek vormen een aanleiding tot een verdere ontwikkeling van de VAAM. Het 
is interessant om in vervolgonderzoek eenzelfde vergelijking tussen de schattingen van de VAAM en 
gegevens uit Gezondheidspeilingen uit te voeren voor andere gemeenten. Het is namelijk de vraag in 
hoeverre de Gezondheidspeilingen een representatief beeld geven van de bevolking van Utrecht. 
Achterstandsgroepen, zoals mensen met een laag inkomen, allochtone ouderen, allochtonen die sinds kort 
in Nederland zijn en ouderen met lichamelijke beperkingen blijken ondervertegenwoordigd te zijn en er zijn 
aanwijzingen voor het bestaan van gezondheidsverschillen tussen respondenten en non-respondenten. 18 Het 
is onduidelijk in hoeverre dit de mate van overeenstemming tussen de schattingen van de VAAM en de 
gegevens van de Gezondheidspeilingen beïnvloed heeft. 

Door een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren in andere gemeenten kan bovendien onderzocht worden of 
de VAAM ook tot vergelijkbare schattingen van de vraag naar eerstelijnszorg leidt in gemeenten met een 
andere bevolkingssamenstelling dan Utrecht. 

In de toekomst kan de VAAM op verschillende manieren verder verbeterd worden. Om een goede 
inschatting te kunnen maken van de vraag naar zorg en om goed te kunnen blijven inspelen op recente 
ontwikkelingen in de zorg die van invloed kunnen zijn op het zorggebruik (zoals de opname van eerstelijns 
psychologische zorg in het basispakket van de ziektekostenverzekering), is het noodzakelijk om de VAAM 
op regelmatige basis te actualiseren met recentere databestanden. Juist omdat de VAAM grotendeels 
gebruik maakt van gegevens die op continue basis verzameld worden, is dit op relatief eenvoudige wijze te 
bewerkstelligen. In de huidige versie van de VAAM zijn de meeste schattingen gebaseerd op databestanden 
uit de periode 2004-2006 (zie Tabel 1). De noodzaak tot het actualiseren van de achterliggende gegevens 
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geldt vooral voor de schattingen van psychiatrische stoornissen (stemmingsstoornissen, angststoornissen en 
alcoholafhankelijkheid of -misbruik), die gebaseerd zijn op gegevens uit 1996-1999 (zie Tabel 1). 

Het is hiernaast de bedoeling dat gebruikers van de VAAM in de toekomst na kunnen gaan welke invloed 
bepaalde verwachte veranderingen in de bevolkingssamenstelling hebben op de vraag naar eerstelijnszorg. 2 
Verder zou de VAAM uitgebreid kunnen worden naar andere eerstelijns disciplines, zoals bijvoorbeeld de 
thuiszorg of verloskundige zorg. 
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Tabel 2.. Bevolkingssamenstelling van de wijken van Utrecht op 1 januari 2005 
Wijk  Aantal 

inwoners 
Mannen 

a  
15-

25 jr 
a  

25-
40 jr 
a  

40-
65 jr 
a  

65-
75 
jr a 

> 
75 
jr a 

1-
pers 
huish.
b  

Westerse 
allocht. a  

Niet-
westerse 
allocht. 
a  

Laag 
inkomen
c  

Stedelijkh.

West 26.240 48,1 17,5 34,0 23,4 4,8 4,9 54,0 10,0 21,0 39,0 Zeer sterk 
Noordwest 40.090 48,4 17,5 32,4 25,4 6,1 4,4 51,0 9,0 22,0 46,0 Zeer sterk 
Overvecht 31.200 47,5 13,7 24,8 27,3 8,9 8,7 49,0 9,0 39,0 44,0 Zeer sterk 
Noordoost 34.650 46,8 16,3 29,2 29,1 4,3 5,1 57,0 11,0 8,0 32,0 Zeer sterk 
Oost 27.960 46,4 24,3 31,4 25,1 3,7 4,2 67,0 13,0 7,0 38,0 Zeer sterk 
Binnenstad 15.620 49,8 18,8 40,3 27,9 3,3 2,8 72,0 14,0 8,0 34,0 Zeer sterk 
Zuid 26.320 48,8 15,5 31,5 26,1 5,2 5,3 51,0 9,0 20,0 36,0 Zeer sterk 
Zuidwest 32.940 48,7 16,5 30,1 22,8 6,5 6,3 49,0 8,0 41,0 42,0 Zeer sterk 
Leidsche 

Rijn 
12.330 50,2 8,9 39,8 23,8 2,4 0,8 26,0 9,0 25,0 30,0 Matig 

Vleuten-
De Meern 

27.900 49,1 8,7 25,4 30,3 8,0 4,8 24,0 7,0 8,0 33,0 Weinig 

a Gerapporteerd in percentages van het aantal inwoners in de wijk 
b Gerapporteerd in percentages van het totaal aantal particuliere huishoudens in de wijk 
c Gerapporteerd in percentages van het totaal aantal inkomensontvangers in de wijk 
 
 
Tabel 3.. Overeenstemming tussen schattingen op grond van de VAAM en resultaten van de 

Gezondheidspeilingen 
Variabelea  Pearson’s r  
Huisartscontact 0,68 
Contact met eerstelijns psycholoog 0,49 
Contact met fysiotherapeut 0,71 
Psychisch onwelbevinden 0,79 
Angststoornissen 0,72 
Stemmingsstoornissen 0,72 
Alcoholafhankelijkheid/-misbruik 0,45 
Aandoeningen aan het bewegingsapparaat 0,64 
Astma/COPD 0,55 
Hypertensie 0,61 
Diabetes 0,56 
a In deze tabel zijn de variabelen uit de VAAM vermeld. Zie Tabel 1 voor de bijbehorende variabelen uit 

de Gezondheidspeilingen. 
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