
Gezondheid in de Nieuwegeinse wijk 
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Het aantal mensen dat rookt is in Galecop iets hoger 
dan de rest van Nieuwegein (17%). Circa 1 op de 8 
wijkbewoners drinkt overmatig (voor mannen meer 
dan 14 glazen en voor vrouwen meer dan 7 glazen 
in de week). 1 op de 8 jongeren drinkt in Galecop al 
voor zijn 18e jaar.

Inwoners van Galecop ervaren de leefbaarheid  
van de wijk positief. De wijk scoort vooral positief  
op woningvoorraad. De luchtkwaliteit is gelijk aan 
die in de rest van de gemeente. De meeste inwoners 
zijn tevreden over de kwaliteit van het groen in de 
buurt (87%).

Overgewicht en obesitas komen bij jongeren 
en volwassenen in Galecop evenveel voor als 
gemiddeld in Nieuwegein, namelijk de helft van 
de volwassenen. Bij ouderen is het aantal mensen 
met overgewicht hoger in Galecop (66%) dan in 
Nieuwegein. Het aantal volwassenen (42%) en 
senioren (34%) dat voldoet aan de norm voor 
gezond bewegen is lager dan Nieuwegein gemiddeld.
Van de jongeren beweegt 49% minimaal 5 dagen
per week één uur of meer.

De meeste jeugdigen, volwassenen en ouderen
zijn positief over hun gezondheid, meer dan 
gemiddeld in Nieuwegein. Circa 1 op de 3 
volwassenen heeft één of meer langdurige
ziekte(n) of aandoeningen, dit is wat lager dan 
Nieuwegein gemiddeld. 1 op de 5 jongeren  heeft 
een matig-hoog risico op psychosociale problemen, 
ook dit is lager dan Nieuwegein gemiddeld.
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Galecop in het kort
De meeste inwoners van Galecop zijn positief
over hun gezondheid. Wel hebben veel volwassen 
wijkbewoners last van overgewicht (50%).
17% van de wijkbewoners rookt en 12% drinkt 
overmatig alcohol. 1 op de 8 jongeren uit Galecop 
drinkt al voor zijn 18e  jaar.

De leefbaarheid van de wijk wordt positief ervaren. 
Dit geldt vooral voor de scores op woningvoorraad. 
De meeste mensen in Galecop zijn maatschappelijk 
actief en hebben relatief weinig financiële 
problemen.

Een uitgebreide verantwoording van de cijfers  
kunt u vinden op www.ggdatlas.nl.

Positieve Gezondheid
De gemeente Nieuwegein gaat uit van Positieve 
Gezondheid, immers gezondheid is meer dan 
niet ziek zijn, het gaat om de mens als geheel in 
zijn/haar levensloop en leefomgeving. In deze 
bredere kijk op gezondheid is ook aandacht voor 
zingeving, meedoen, kwaliteit van leven en mentaal 
welbevinden. Positieve Gezondheid daagt mensen  
uit om met de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven om te gaan en om zoveel 
mogelijk eigen regie te voeren.

Nieuwegein heeft een integrale aanpak om 
gezondheidsachterstanden terug te dringen.
Onderdeel hiervan zijn Welzijn en Bewegen en  
Kunst op recept. Dit in  samenwerking met 
huisartsen, Movactor, Balans, sportID, cultuur, 
bibliotheek en GGDrU.

 groen: het gemiddelde van heel Nieuwegein
blauw: het gemiddelde van Galecop

Wie wonen in Galecop? Preventie & zorg ParticipatieSociale omgeving

Galecop is een gemengde wijk, met meer  
gezinnen en minder alleenstaanden dan Nieuwegein 
gemiddeld. 11% van de kinderen groeit op in een 
eenoudergezin (17% in Nieuwegein) en 24% van 
de inwoners heeft een migratieachtergrond (28% in 
Nieuwegein). Ook Galecop is aan het vergrijzen:  
in 2040 zal ruim een kwart van de inwoners 65 jaar 
of ouder zijn.
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De meeste inwoners in Galecop zijn maatschappelijk 
actief en hebben werk (68%). Slechts 2% van de 
kinderen in Galecop groeit op in een gezin met een 
uitkering (6% in Nieuwegein). In Galecop doen iets 
minder mensen vrijwilligerswerk (15%), dan in de 
rest van de gemeente (20%).

De volwassenen in Galecop ervaren minder 
eenzaamheidsgevoelens dan gemiddeld in 
Nieuwegein, senioren juist wat meer. 1 op de 20 
volwassenen is ooit slachtoffer geweest van huiselijk 
geweld, dat is lager dan gemiddeld in de gemeente. 
Vaak gaat het om psychisch/emotioneel geweld.
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