Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen!
Factsheet Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2011-2012
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Waarom deze factsheet?

beide oudersa. Verder is ongeveer een derde van de kinderen van niet-Nederlandse
herkomst b. De meeste kinderen (63,5%) groeien op in een gezin met een hoge SESc.

GGD’en hebben de taak om de gezondheid van de bevolking in kaart te brengen. Op
basis daarvan geeft de GGD adviezen over preventie en interventie aan gemeenten,

In dit onderzoek worden voor elk gezondheidsthema de cijfers voor de hele regio

scholen en andere regionale instellingen. In deze factsheet vindt u informatie over de

Amstelland en Diemen gepresenteerd. Daarnaast worden de cijfers gepresenteerd

sociaal-emotionele gezondheid, de lichamelijke gezondheid, overgewicht en het eet-

naar de achtergrondkenmerken van het kind zoals die in tabel 1 staan weergegeven.

en beweeggedrag van basisschoolkinderen in de regio Amstelland en Diemen. Deze

Om de representativiteit van de onderzoeksgroep te verhogen zijn de resultaten

factsheet eindigt met adviezen over hoe de gezondheid van de kinderen in de regio

voor elke gemeente gewogen naar geslacht, leeftijd en herkomst (etniciteit). In deze

Amstelland en Diemen kan worden bevorderd.

factsheet worden alleen significante verschillen beschreven. Als een verschil significant
is, betekent dit dat de kans klein is (<5%) dat dit verschil op toeval berust.

Wat hebben we gedaan en hoe?

Waar mogelijk zijn onze gegevens vergeleken met landelijke cijfers. Echter, landelijke
cijfers zijn op dit moment zeer beperkt.

De GGD Amsterdam onderzoekt ieder jaar de gezondheid van de jeugd en de
factoren die met de gezondheid samenhangen, zoals leefstijl en leefomgeving. Dit

Tabel 1 Deze kinderen uit de regio Amstelland en Diemen deden mee!

noemen we de Jeugdgezondheidsmonitor. De Jeugdgezondheidsmonitor voor

aantal (n=3163)

%

jongen

1595

50,4

meisje

1568

49,6

5-jarigen

1514

47,9

10-jarigen

1649

52,1

Nederlands

2210

69,9

niet-Nederlands

953

30,1

lage SES*

294

9,5

midden SES**

838

27,0

hoge SES***

1971

63,5

woont bij beide ouders

2784

88,4

woont niet bij beide ouders

365

11,6

Aalsmeer

662

20,9

In het schooljaar 2011/2012 hebben de ouders van 3.457 kinderen die in de regio

Amstelveen

1287

40,7

Amstelland en Diemen wonen een gezondheidsvragenlijst ingevuld over hun kind. Van

Diemen

414

13,1

de 3.457 ingevulde vragenlijsten waren er 3.163 (91,5%) bruikbaar voor onderzoek.

Ouder-Amstel

245

7,7

Uithoorn

555

17,5

kinderen in het basisonderwijs wordt uitgevoerd met behulp van een vragenlijst aan

geslacht

de ouders. Een voorbeeld van de vragenlijst is te vinden op de website Gezondheid
in Beeld (Link). De ouders ontvangen deze vragenlijst voorafgaand aan het preventief

leeftijd

gezondheidsonderzoek (PGO) door Jeugdgezondheidszorg op 5- en 10-jarige leeftijd
van het kind. De arts of verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg gebruikt deze
vragenlijst voor de uitvoering van het PGO. Tijdens het PGO worden ook de lengte en

herkomst

het gewicht van het kind gemeten. Na afloop van het PGO worden de vragenlijsten
geanonimiseerd opgestuurd naar de onderzoekers van de Jeugdgezondheidsmonitor.

sociaal-economische
status

De gegevens worden bewerkt voor analyse en rapportage. Voor de gemeenten
in de regio Amstelland is dit de eerste rapportage over de gezondheid van
basisschoolkinderen. Voor de gemeente Diemen is dit de tweede keer (Link).

gezinssamenstelling

Deze kinderen deden mee!

gemeente

Vrijwel alle kinderen gaan in de Amstelland gemeenten of Diemen naar school; 186
kinderen gaan naar een basisschool in Amsterdam. De regio Amstelland en Diemen

Opleidingsniveau van de ouders: * geen opleiding, basisonderwijs, VMBO, LBO of MAVO (lager voorgezet onderwijs), **

telde in 2012 in totaal 2.081 5-jarigen en 2.122 10-jarigen (Link).

MBO, HAVO, VWO (hoger voorgezet onderwijs), *** HBO, WO
a

In tabel 1 staan de achtergrondkenmerken van de onderzoekspopulatie weergegeven.

Kinderen die bij beide ouders wonen zijn kinderen die samen met beide ouders in één huis wonen of kinderen van

wie de ouders co-ouderschap hebben. b Kinderen van niet-Nederlandse herkomst zijn kinderen van wie tenminste één

Het gaat om 1.514 kinderen van 5 jaar (groep 2) en 1.649 kinderen van 10 jaar (groep

ouder in het buitenland geboren is. c De sociaal-economische status (SES) van kinderen is gebaseerd op het hoogste

7). Er doen iets meer jongens dan meisjes mee. Bijna 9 van de 10 kinderen wonen bij

opleidingsniveau binnen het gezin. De SES is opgedeeld in drie categorieën, te zien in tabel 1.
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Lichamelijke gezondheid

Opvallende verschillen: volgens de ouders hebben jongens vaker last van

In Nederland is het met de lichamelijke gezondheid van kinderen over het algemeen

versus 1%). Kinderen die niet bij beide ouders wonen hebben vaker huidproblemen

goed gesteld. Aan sommige gezondheidsproblemen kun je zelf iets doen, andere

(13% versus 9%), hoofdpijn (7% versus 3%), slaapproblemen (5% versus 3%) en

problemen hebben een minder duidelijke relatie met gedrag. Hoe staat het met de

buikpijn (3% versus 1%) dan kinderen die wel bij beide ouders wonen. Niet-

lichamelijke gezondheid van kinderen uit de regio Amstelland en Diemen?

Nederlandse kinderen hebben vaker huidproblemen (11% versus 8%) en problemen

plasproblemen dan meisjes (6% versus 3%) en vaker problemen met de motoriek (4%

met het zien of de ogen (8% versus 6%) dan Nederlandse kinderen.

Gezondheidsklachten

Figuur 2 Top drie gezondheidsklachten van 10-jarigen (%).

Van de kinderen heeft 39% volgens de ouders minstens één gezondheidsklacht of

10%

-probleem. In figuur 1 en 2 staan de top drie gezondheidsklachten van de 5- en

9%

10-jarigen. Bij 5-jarigen komen volgens de ouders problemen met de luchtwegen

8%

het meeste voor. Daarnaast komen huidproblemen (bijvoorbeeld eczeem en allergie)
en problemen met het gehoor of de oren vaak voor. De meest voorkomende

7%

gezondheidsklachten bij 10-jarigen zijn volgens de ouders huidproblemen, problemen

6%

met het zien of de ogen en problemen met de luchtwegen. Jongens hebben vaker

5%

gezondheidsklachten dan meisjes (41% versus 37%) en kinderen die niet bij beide

4%

ouders wonen hebben vaker gezondheidsklachten dan kinderen die wel bij beide

3%

ouders wonen (47% versus 38%).

2%

9,4%

7,4%

7,1%

1%

Figuur 1 Top drie gezondheidsklachten van 5-jarigen (%).
10%

8,8%

0%
huid

zien/ogen

luchtwegen

9,2%

9%

8,0%

8%

Schoolverzuim

7%

Van de kinderen heeft 2% in het schooljaar 2011-2012 meer dan 3 weken van school

6%

verzuimd vanwege zijn of haar gezondheid. Kinderen van ouders met een lage SES

5%

(5%) verzuimen vaker dan kinderen van ouders met een midden (2%) of hoge (1%)

4%

SES.

3%
2%

Mondhygiëne

1%

Van de kinderen heeft 92% een goede mondhygiëne. Een goede mondhygiëne houdt

0%
luchtwegen

huid

in dat kinderen 2 keer per dag hun tanden (laten) poetsen met tandpasta en dat zij

gehoor/oren

jaarlijks de tandarts bezoeken. Een goede mondhygiëne komt iets minder vaak voor
bij 5-jarigen (90%) dan bij 10-jarigen (94%). Kinderen van Nederlandse herkomst gaan
vaker jaarlijks naar de tandarts dan kinderen van niet-Nederlandse herkomst (99%
versus 92%).
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Gewicht, beweeg- en eetgedrag

Lid van een sportvereniging
Ruim driekwart (78%) van de kinderen is lid van een sportvereniging1. Dit percentage

Gezond gewicht, voldoende bewegen en gezonde voeding zijn van groot belang voor

is vergelijkbaar met het landelijke percentage (77%) (Link). Oudere kinderen zijn vaker

een goede gezondheid. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht

lid van een sportvereniging dan jongere kinderen: van de 10-jarigen is 87% lid, van de

is een verkeerde balans tussen de voedselinname en de hoeveelheid beweging.

5-jarigen 68%. Kinderen van niet-Nederlandse komaf en kinderen die niet bij beide

Wanneer iemand eenmaal overgewicht heeft, dan raakt hij of zij de extra kilo’s

ouders wonen zijn minder vaak lid van een sportverenging (figuur 3). Er is bovendien

moeilijk weer kwijt. Preventie van overgewicht door het stimuleren van een gezond

een verband met SES; kinderen van ouders met een lage SES zijn minder vaak lid van

voedingspatroon en voldoende beweging is dus belangrijk.

een sportvereniging (62%) dan kinderen van ouders met een midden (74%) of hoge
SES (82%) (figuur 3).

Gewicht
Acht op de tien kinderen heeft een gezond gewicht, 7% heeft ondergewicht en 12%

Figuur 3 Lid van een sportvereniging volgens de ouders naar herkomst, SES en gezinssituatie

heeft overgewicht of obesitas (tabel 2). Overgewicht of obesitas komen vaker voor bij

(%).

meisjes (15%) dan bij jongens (10%). Ook leeftijd speelt een rol: 15% van de 10-jarigen
en 10% van de 5-jarigen heeft overgewicht of obesitas. Dit betekent dat ongeveer

Nederlands

200 5-jarigen en 300 10-jarigen in de regio Amstelland en Diemen overgewicht of

niet-Nederlands

obesitas hebben. Niet-Nederlandse kinderen zijn het vaakst te zwaar; één op de zes
kinderen (16%) heeft overgewicht of obesitas. Ter vergelijking; volgens de cijfers

70,2

hoge SES

van de 5e landelijke groeistudie uit 2009 hebben van de 5-jarige meisjes en jongens

81,9

midden SES

respectievelijk 21,4% en 14,8% overgewicht of obesitas; bij 10-jarige meisjes en
jongens is dat respectievelijk 18,7% en 14,2%. (Link)

73,5

lage SES

62,3

woont bij beide ouders

Tabel 2 Percentage kinderen met overgewicht naar geslacht, leeftijd en herkomst.
ondergewicht
n=272

gezond gewicht
n=2949

overgewicht
n=384

obesitas
n=70

7,4

80,2

10,5

1,9

jongens

7,2

82,5

9,0

1,3

meisjes

7,6

77,9

12,0

2,5

5-jaar

8,1

81,9

8,1

1,8

10-jaar

6,6

78,6

12,8

2,0

Nederlands

7,6

81,8

9,4

1,2

niet-Nederlands

6,8

77,9

12,8

3,5

totaal

81,3

78,7

woont niet bij beide ouders

70,9
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Beweging

geslacht*

Volgens de ouders beweegt ruim de helft (52%) van de basisschoolkinderen per dag
minimaal één uur2 en is daarmee voldoende lichamelijk actief. Of dit op alle dagen van

leeftijd*

de week is, is niet gevraagd, en we weten dan ook niet of deze groep ook voldoet aan
de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB). Volgens de NNGB dient een kind
elke dag van de week minimaal één uur actief te zijn.

herkomst*

Zijn er risicogroepen aan te wijzen die onvoldoende bewegen? Ja, zoals te zien
in figuur 4 bewegen meisjes minder vaak dan jongens, 5-jarigen minder vaak dan

*significant verschil tussen groepen, p<0,05

10-jarigen en niet-Nederlandse kinderen minder vaak dan Nederlandse kinderen.
1 Sportvereniging, sportschool of dansschool/dansstudio
2 De vraag over beweging was: ‘Hoeveel tijd per dag fietst, wandelt, sport en speelt uw kind buiten?’
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Beeldschermtijd

Figuur 4 Lichamelijk actief volgens de ouders naar geslacht, leeftijd en herkomst (%).
jongens

Volgens de ouders heeft 94% van de kinderen per dag maximaal twee uur

56,6

meisjes

beeldschermtijd; dat wil zeggen dat de kinderen tv kijken, computeren of spelen op
de spelcomputer (buiten schooltijd). Van de kinderen zit 6% te veel (meer dan 2 uur)

46,3

5-jarigen

achter een beeldscherm. Leeftijd speelt hierbij een belangrijke rol; 10-jarigen zitten

49,2

drie keer vaker teveel achter een beeldscherm dan 5-jarigen (9% versus 3%). Jongens

10-jarigen

53,8

(7%) zitten vaker te lang achter een scherm dan meisjes (5%). Ook kinderen met een

Nederlands

54

een beeldscherm (8% versus 5%).

niet-Nederlands

niet-Nederlandse achtergrond zitten vaker dan Nederlandse kinderen te lang achter

46,3
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Norm beeldschermtijd
Vanuit de American Academy of Pediatrics geldt voor 2- tot 12-jarigen de norm van maximaal
2 uur beeldschermtijd per dag. Wanneer ouders aangeven dat hun kind minder dan 120
minuten per dag computert, televisie kijkt en/of speelt op een spelcomputer, valt het kind in
deze factsheet binnen de grens voor de maximale dagelijkse hoeveelheid beeldschermtijd.

60

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
De NNGB houdt in dat kinderen zeven dagen per week minimaal 60 minuten per dag matig
intensieve lichamelijke activiteit vertonen, waarbij de activiteit tenminste 2 dagen per week is
gericht op het verbeteren of handhaven van fitheid, kracht, lenigheid of coördinatie. Over het
algemeen wordt aangenomen dat dit tweede deel van de norm bereikt wordt door gymlessen
op school.

Ontbijten, gezoete dranken en tussendoortjes
Volgens bijna alle ouders (98%) ontbijt hun kind dagelijks. Herkomst en SES spelen
hierbij een rol; niet elke dag ontbijten komt vaker voor bij kinderen van nietNederlandse herkomst (4%) en bij kinderen van ouders met een lage SES (5%).
Bijna de helft van de kinderen (45%) drinkt volgens de ouders te veel (meer dan
2) gezoete dranken per dag. 10-jarigen drinken vaker dan 5-jarigen dagelijks te
veel gezoete dranken (47% versus 43%). Ook kinderen van Nederlandse ouders en
kinderen van ouders met een lage opleiding doen het minder goed (figuur 5).
Van de kinderen in de regio eet 97% volgens de ouders maximaal drie tussendoortjes
per dag. Drie procent van de kinderen eet dus te veel tussendoortjes. Dit zijn vaker
10-jarigen dan 5-jarigen (4% versus 3%) en vaker kinderen van ouders met een lage
SES (7%) dan kinderen met een midden (4%) of hoge SES (3%).

Norm gezoete dranken en tussendoortjes
Er is geen officiële norm voor de maximale hoeveelheid gezoete dranken of tussendoortjes
per dag. Er wordt in ons land door het Voedingscentrum slechts aangeraden erop te letten
dat het aantal gezoete dranken/tussendoortjes per dag niet te veel wordt. In deze factsheet is
gekozen voor een norm van maximaal 2 gezoete dranken en 3 tussendoortjes per dag.
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Figuur 5 Gebruik van meer dan twee gezoete dranken per dag volgens de ouders naar

Figuur 6 Niet elke dag fruit eten volgens de ouders naar leeftijd, SES en gezinssituatie (%)

herkomst en SES (%).
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Fruit- en groenteconsumptie
Van de kinderen eet 87% volgens de ouders elke dag fruit. Zijn er groepen aan te
wijzen die niet elke dag fruit eten? Ja, zoals te zien in figuur 6 is de groep die niet elke
dag fruit eet onder 10-jarigen ruim twee keer zo groot als onder 5-jarigen (18% versus
8%). Ook eet ruim één op de vijf kinderen van ouders met een lage SES niet elke dag
fruit (figuur 6). Kinderen die niet bij beide ouders wonen eten minder vaak dagelijks
fruit dan kinderen die wel bij beide ouders wonen.
De meerderheid van de kinderen eet elke dag groente (88%). Wie eten minder vaak
groente? Kinderen van ouders met een lage SES (78%) eten minder vaak dagelijks
groente dan kinderen van ouders met een midden (86%) of hoge SES (91%). Ook nietNederlandse kinderen eten minder vaak dagelijks groente dan Nederlandse kinderen
(86% versus 89%).
Fruit- en groentenorm
Vanaf 12 jaar geldt de norm om per dag twee stuks fruit en 150-200 gram (3-4 opscheplepels)
groente te eten. Het voedingscentrum geeft geen adviezen aan kinderen jonger dan twaalf
jaar. In dit onderzoek houden we het dagelijks eten van fruit en groente aan, want door
gevarieerd te eten krijg je volgens het Voedingscentrum veel voedingsstoffen binnen.
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Sociaal-emotionele gezondheid

Wat zijn de risicogroepen voor het hebben van sociaal-emotionele problemen?

Sociaal-emotionele problemen bij kinderen kunnen leiden tot beperkingen in het

15% versus 10%). Zoals te zien in figuur 8 neemt het percentage kinderen met sociaal-

dagelijks functioneren. Daarnaast hebben kinderen met deze problemen ook vaker

emotionele problemen toe met het afnemen van de SES van de ouders. Andere

een slechte sociaal-emotionele gezondheid als ze volwassenen zijn. Hoe lekker zitten

risicogroepen zijn niet-Nederlandse kinderen en kinderen die niet bij beide oude

de kinderen uit de regio Amstelland en Diemen in hun vel?

wonen (figuur 8).

Eén op de acht kinderen (13%) heeft volgens de ouders sociaal-emotionele

Figuur 8 Sociaal-emotionele problemen (totaalscore) volgens de ouders naar herkomst, SES en

problemen. In figuur 7 staan de uitkomsten voor de totaalscore voor sociaal-

gezinssituatie (%).

10-jarigen hebben vaker dan 5-jarigen sociaal-emotionele problemen (totaalscore:

emotionele problemen en voor de verschillende subschalen weergegeven.
Nederlands

Figuur 7 Sociaal-emotionele gezondheid (totaalscore en subschalen) volgens de ouders (%).
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Als we kijken naar het soort sociaal-emotionele problemen, de subschalen, dan
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zien we dat jongens vaker dan meisjes last hebben van ‘gedragsproblemen’,
‘hyperactiviteit/aandachtstekort’ en dat jongens minder vaak ‘prosociaal gedrag’
vertonen. 10-jarigen hebben vaker ‘emotionele problemen’ en ‘problemen met

Met de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) meten we de sociaal-emotionele
gezondheid van kinderen. Naast de SDQ-totaalscore3 als maat voor de totale sociaal-

leeftijdsgenoten’ terwijl 5-jarigen vaker ‘gedragsproblemen’ hebben. NietNederlandse kinderen scoren op alle subschalen, behalve ‘hyperactiviteit’, slechter

emotionele problematiek wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende subschalen:
emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit/aandachtstekort en problemen met
leeftijdgenoten. Ook prosociaal gedrag wordt gemeten. Prosociaal gedrag houdt in dat een
kind rekening houdt met de gevoelens van anderen en behulpzaam is.

dan Nederlandse kinderen. Kinderen met een lage SES scoren op alle subschalen,
behalve ‘prosociaal gedrag’, slechter dan kinderen met een midden of hoge SES.
Ook kinderen die niet bij beide ouders wonen scoren op alle subschalen, behalve
‘prosociaal gedrag’, slechter dan kinderen die wel bij beide ouders wonen.

3 SDQ-scores zijn onderverdeeld in drie groepen: normale score, een score in het grensgebied of een verhoogde score.
Kinderen met een verhoogde score hebben een score die vergelijkbaar is met kinderen die hulpverlening ontvangen. De kans
dat deze kinderen daadwerkelijk problemen hebben is groot. Kinderen met een score in het grensgebied hebben een grote
kans op sociaal-emotionele problemen. In dit rapport spreken wij van sociaal-emotionele problemen als kinderen scoren in het
grensgebied of een verhoogde score hebben.
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Kwetsbare ouders, kwetsbare kinderen

Gezondheidsproblemen van ouders
In totaal heeft één op de elf kinderen (9%) te maken met een ouder(s)/

De gezinssituatie is van invloed op de gezondheid van het kind. Zijn er verbanden

verzorger(s) met een lichamelijk of psychisch probleem. Lichamelijke of psychische

tussen de sociaal-emotionele gezondheid van het kind en zorgen of spanningen

gezondheidsproblemen komen vaker voor bij ouders met een lage SES (12%) dan bij

binnen het gezin? Zien we meer sociaal-emotionele problemen bij kinderen als de

ouders met een midden (10%) of hoge SES (8%). Ook komen gezondheidsproblemen

ouders een lichamelijk of psychisch probleem hebben?

bijna twee keer vaker voor bij ouders waarvan de kinderen niet bij beide ouders
wonen (15%) dan bij ouders waarvan de kinderen wel bij beide ouders wonen (8%).

Zorgen en spanningen binnen het gezin

Zoals te zien in figuur 9 hebben kinderen van ouders met een lichamelijk of psychisch

Van de ouders geeft 16% aan dat in hun gezin zorgen of spanningen zijn vanwege

probleem bijna twee keer zo vaak sociaal-emotionele problemen als kinderen van

werk, relatie, geld, wonen, opvoeding of iets anders. Bij wie komen deze zorgen en

gezonde ouders.

spanningen het vaakst voor? Zorgen en spanningen binnen het gezin komen bijna
drie keer vaker voor bij kinderen die niet bij beide ouders wonen dan bij kinderen

Gemeenten verschillen?

die wel bij beide ouders wonen (36% versus 13%), vaker bij 10-jarigen dan 5-jarigen
(18% versus 14%), en vaker bij kinderen van niet-Nederlandse herkomst dan bij

In tabel 3 worden voor de verschillende gezondheidsthema’s de resultaten

Nederlandse kinderen (19% versus 14%).

gepresenteerd voor basisschoolkinderen uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-

Is er een verband tussen zorgen en spanningen in het gezin en de sociaal-emotionele

Amstel of Uithoorn. Zijn er verschillen? Ja. Verschillen tussen de gemeenten worden

gezondheid van het kind? Ja, zoals te zien in figuur 9, hebben kinderen met zorgen en

vooral gevonden voor gewicht en eet- en beweeggedrag.

spanningen in het gezin drie keer vaker sociaal-emotionele problemen in vergelijking

Kinderen uit Diemen hebben vaker overgewicht of obesitas (18%) dan kinderen in

met kinderen zonder zorgen en spanningen in het gezin.

de andere gemeenten (11% of 12%). In Amstelveen wordt het minst bewogen en in
Ouder-Amstel het meest; respectievelijk 49% en 60% van de kinderen is lichamelijk

Figuur 9 Sociaal-emotionele problemen (SDQ totaalscore) bij kinderen met (1) zorgen en

actief. In Ouder-Amstel zijn ook de meeste kinderen lid van een sportclub (85%). In

spanningen in het gezin, (2) lichamelijke of psychische problemen bij ouder(s) (%).

Diemen (74%) en Uithoorn (75%) zijn kinderen het minst vaak lid van een sportclub.
Verschillen tussen de gemeenten zien we ook voor het dagelijks eten van fruit en
groente. Beide zijn in Uithoorn en Aalsmeer lager in vergelijking met de andere

geen zorgen en spanningen in het gezin

9,1

gemeenten. Met name de percentages kinderen die volgens de ouders elke dag fruit
eten lopen sterk uiteen; van 80% in Uithoorn tot 92% in Diemen. Het dagelijks eten

zorgen en spanningen in het gezin

van groente loopt uiteen van 84% in Uithoorn tot 92% in Ouder-Amstel. Kinderen uit

31,6

Aalsmeer drinken volgens de ouders het vaakst teveel gezoete dranken (56%).
Sociaal-emotionele problemen verschillen weinig tussen de gemeenten. Alleen de

geen lichamelijke of psychische
problemen ouders

percentages kinderen met hyperactiviteit lopen uiteen van 7% in Ouder-Amstel

11,7

tot 13% in Uithoorn en 14% in Aalsmeer. Gedragsproblemen komen vaker voor bij
kinderen in Diemen dan in de andere gemeenten.

lichamelijke of psychische problemen
ouders

21,9
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Tabel 3 Lichamelijke gezondheid, gewicht, beweeg- en eetgedrag, sociaal-emotionele problemen
van basisschoolkinderen uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (%).

Aalsmeer
n=662

Amstelveen
n=1287

Diemen
n=414

OuderAmstel
n=245

Uithoorn
n=555

regio
n=3163

lichamelijke gezondheid
gezondheidsklachten

36,7

37,3

42,2

44,4

40,1

38,8

slechte mondhyhiëne

5,5

8,4

9,3

5,3

8,4

7,7

>3 weken schoolverzuim

1,6

1,8

2,2

1,3

2,2

1,9

overgewicht

10,2

9,8

14,5

10,3

9,4

10,5

obesitas

1,4

1,9

3,6

1,6

1,5

1,9

lid zijn van een sportclub

78,9

78,2

73,7

85,0

74,5

77,7

lichamelijk actiefa

51,0

49,4

52,6

59,9

52,9

51,5

voldoet aan NCTVb

94,3

93,9

94,3

96,9

92,6

94,0

ontbijt, elke dag

98,9

98,4

96,8

98,9

97,8

98,3

fruit, elke dag

84,6

89,0

92,4

91,4

79,8

87,2

groente, elke dag

85,8

90,9

85,4

92,3

84,2

88,2

c

max. 2 zoete dranken pd

43,7

63,0

54,8

56,1

46,4

54,9

max. 3 tussendoortjes pd

96,8

96,8

96,9

96,3

96,6

96,8

13,0

11,7

13,9

11,7

15,0

12,8

emotionele problemen

9,9

10,2

10,2

10,7

11,2

10,3

gedragsproblemen

9,8

8,4

12,5

8,0

8,9

9,3

hyperactiviteit

13,5

9,5

9,9

6,6

13,2

10,7

problemen met
leeftijdgenoten

9,9

11,2

13,5

12,0

12,0

11,4

onvoldoende prosociaal

3,7

3,3

4,4

4,5

3,7

3,7

gewicht

beweeggedrag

eetgedrag

sociaal-emotionele
problemen
SDQ totaalscore
SDQ subschalen

de gemeente scoort significant beter dan de overige vier gemeente samen, p<0.05
de gemeente scoort significant slechter dan de overige vier gemeente samen, p<0.05
a

lichamelijk actief; minimaal één uur per dag fietsen, wandelen, sporten, buitenspelen

b

NCTV = norm beeldschermtijd

c

per dag
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Adviezen voor beleid en praktijk

Word JOGG gemeente! JOGG5 staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en is een
lokale, duurzame, intersectorale aanpak voor een gezonde omgeving en een gezonde

Een gezonde jeugd voor een gezonde toekomst!

jeugd (Link). Naast onderwijs, zorg en sport spelen bij JOGG ook het bedrijfsleven,
woningbouw, ruimtelijke ordening en welzijn een belangrijke rol. Amstelveen en
Aalsmeer zullen in 2014 JOGG gemeente worden.

Gaat het goed met de basisschoolkinderen in de regio Amstelland en Diemen? Op
basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat het met de meeste kinderen
goed gaat. Maar het kan nog beter. Met name kinderen met een lage sociaal

2. Aandacht voor sociaal-emotionele problemen is belangrijk

economische status, kinderen van niet-Nederlandse ouders en kinderen die niet bij

Relevante beleidsterreinen: jeugd, onderwijs

beide ouders wonen verdienen extra aandacht. Aan een gezonde jeugd kan binnen

Wat blijkt?

meerdere beleidsterreinen aandacht worden besteed, zoals jeugd, onderwijs en sport.

Eén op de acht basisschoolkinderen in de regio heeft sociaal-emotionele problemen.

Hieronder wordt voor een aantal onderwerpen concreet aangegeven op welke manier

Als deze problemen niet tijdig worden onderkend, kan dat negatieve gevolgen heb-

in de regio Amstelland en Diemen extra geïnvesteerd kan worden.

ben voor de ontwikkeling. Risicogroepen zijn kinderen van niet-Nederlandse komaf,
kinderen met een lage SES en kinderen die niet bij beide ouders wonen.

1. Zet in op het vergroten van sportdeelname, het drinken van water en het

Wat is het advies aan u?

verbeteren van voedingsgewoonten

Zet in op vroegsignalering en preventie van sociaal-emotionele problemen door

Relevante beleidsterreinen: onderwijs, sport

het beschikbaar stellen van (subsidies voor) passende preventieprogramma’s. Het

Wat blijkt?

onderwijs is hiervoor een belangrijke setting. De GGD Amsterdam biedt verschillende

Eén op de zeven 10-jarigen (15%) en één op de tien 5-jarigen (10%) in de

preventieprogramma’s voor sociaal-emotionele problematiek, zoals Hart & Ziel (Link)

regio Amstelland en Diemen heeft overgewicht. Ongeveer één op de vier

(vroegsignalering), Taakspel (Link) (klassikale aanpak ter preventie van antisociaal

basisschoolkinderen is niet lid van een sportvereniging. Bijna de helft van de kinderen

gedrag) en Vrienden voor het Leven (Link) (groepsinterventie op school voor kinderen

(45%) drinkt te veel gezoete dranken. Zijn er risicogroepen? Ja, met name kinderen

met angst- en somberheidsklachten).

met een lage sociaal-economische status (SES) doen het slechter: ze zitten minder
vaak op een sportclub, eten minder vaak dagelijks groenten en fruit, en drinken vaker

3. Geef extra aandacht aan risicogroepen

gezoete dranken. Daarnaast hebben kinderen van niet-Nederlandse komaf vaker

Relevante beleidsterreinen: jeugd, onderwijs, sport

overgewicht, zijn minder vaak lid van een sportvereniging, eten minder vaak dagelijks

Wat blijkt?

groenten. Kinderen van niet-Nederlandse komaf drinken wel minder vaak gezoete

Kinderen van niet-Nederlandse herkomst, kinderen die opgroeien in een gezin met

dranken dan Nederlandse kinderen.

een lage SES en kinderen die niet bij beide ouders wonen, hebben in het algemeen

Wat is het advies aan u?

een slechtere gezondheid en een minder gezonde leefstijl. Kinderen hebben

Investeer in een integrale aanpak om basisschoolkinderen meer te laten sporten en

vaker sociaal-emotionele problemen als zij opgroeien in een gezin met zorgen en

bewegen en gezonder te laten eten en drinken door het aanbieden van (subsidies

spanningen of als ze opgroeien bij ouders met lichamelijke of psychische problemen.

voor) passende preventieprogramma’s. Scholen zijn hiervoor een belangrijke setting.

Wat is het advies aan u?

De GGD Amsterdam biedt onder andere JUMP-in (Link) aan, een programma dat is

Leg de focus op hoog risico kinderen. Ter ondersteuning van kinderen van ouders met

gericht op sportstimulering en het aanleren van een gezond voedingspatroon. Ook

psychiatrische problematiek is er de groepsinterventie KOPP (Link). Deze interventie

kan de GGD Amsterdam adviseren bij het opstellen en invoeren van een gezond

kan door gemeenten bij verschillende zorginstellingen worden ingekocht. De GGD

voedingsbeleid op school. Door schoolregels op te laten stellen over wat gegeten en

kan informatie en advies bieden om gemeenten en scholen te ondersteunen om

gedronken wordt tijdens schooltijd wordt gezond eten een gewoonte.

(lokale) prioriteiten op het gebied van gezondheid en leefstijl vast te stellen.

4

4 Naast de GGD Amsterdam bieden ook andere partijen preventieprogramma’s aan.

5 JOGG is onderdeel van het Convenant Gezond Gewicht, een samenwerkingsverband van 26 landelijke organisaties.
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