
Zo gezond zijn kinderen in Diemen!
Factsheet Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2009-2010

2 Beleidsadviezen
3 Waarom, wat en hoe?
3 Deze kinderen deden mee!
4 Sociaal-emotionele gezondheid
5 Lichamelijke gezondheid
6 Eet- en beweeggedrag
8 Literatuur en colofon



2
Zo gezond zijn kinderen in Diemen!  Factsheet Jeugdgezondheidsmonitor Diemen 2009-2010

Advies voor beleid en praktijk

Gezondheid is geen geïsoleerd begrip. Aan een gezonde jeugd kan binnen meer-

dere beleidsterreinen aandacht worden besteed. Vooral binnen de schoolsetting 

en via sportstimulering zijn er kansen om de gezondheid van kinderen in Diemen 

te verbeteren. Binnen het reguliere beleid is mogelijk al winst te behalen, bijvoor-

beeld door afspraken te maken met scholen over het drinken van water en gezonde 

voeding. Of door sportstimulering af te stemmen op specifieke doelgroepen. Ook 

kunnen scholen gestimuleerd worden om binnen hun reguliere na- en bijscholen 

aandacht te besteden aan sociaal-emotionele problematiek. Hieronder wordt voor 

een aantal onderwerpen concreet aangegeven op welke manier extra geïnvesteerd 

kan worden.

1.  Aandacht voor sociaal-emotionele problemen is belangrijk

Relevante beleidsterreinen: jeugd, onderwijs

Wat blijkt?

Bijna 1 op de 6 basisschoolkinderen in Diemen heeft sociaal-emotionele problemen. 

Als deze problemen niet tijdig worden onderkend, heeft dat negatieve gevolgen 

voor de ontwikkeling van een kind. 

Wat is het advies aan u?

Zet in op de aanpak van sociaal-emotionele problemen door het beschikbaar stel-

len van (subsidies voor) passende preventieprogramma’s. Het onderwijs is hiervoor 

een belangrijke setting. De GGD Amsterdam biedt verschillende preventieprogram-

ma’s voor sociaal-emotionele problematiek, zoals Hart & Ziel  (vroegsignalering), 

Taakspel  (klassikale aanpak van antisociaal gedrag) en Vrienden voor het Leven 

 (groepsinterventie op school (bovenbouw) voor kinderen met angst- en somber-

heidsklachten). 

2.  Stimuleer een goede mondhygiëne, met name (half)jaarlijks tandartsbezoek

Relevante beleidsterreinen: onderwijs 

Wat blijkt?

De meerderheid van de basisschoolkinderen in Diemen heeft een goede mondhy-

giëne. Ongeveer 1 op de 10 niet-Nederlandse kinderen bezoekt echter niet jaarlijks 

de tandarts. Van de kinderen met een lage sociaal-economische status (SES)t gaat 

zelfs 1 op de 7 kinderen niet jaarlijks op tandartsbezoek.

Wat is het advies aan u?

Stimuleer een brede uitrol van het programma Trammelant in Tandenland, met 

name op scholen met veel niet-Nederlandse kinderen of kinderen met een lage SES. 

Om de gebitsverzorging te stimuleren heeft de GGD het programma ‘Trammelant 

in Tandenland’  ontwikkeld voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs (kosteloos 

beschikbaar voor scholen in Diemen). 

3.  Zet in op het vergroten van sportdeelname en het drinken van water

Relevante beleidsterreinen: onderwijs, sport 

Wat blijkt?

Iets meer dan 1 op de 4 basisschoolkinderen in Diemen is niet lid van een sportver-

eniging. Ook drinkt ongeveer de helft van de kinderen te veel gezoete dranken. Met 

name kinderen met een lage SES doen het op dit gebied slechter: de helft zit niet 

op een sportclub en 70% drinkt teveel gezoete dranken. Dit leefpatroon vergroot de 

kans op overgewicht en gezondheidsklachten.

Wat is het advies aan u?

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

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

voor) passende preventieprogramma’s. De (voor)scholen zijn hiervoor een belang-

rijke setting. De GGD biedt onder andere JUMP-in  aan, een programma dat is 

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

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

op de (voor)scholen. Door schoolbrede regels op te stellen over wat gegeten en 

gedronken wordt tijdens schooltijd wordt gezond eten (op school) een gewoonte.

4.  Geef extra aandacht aan risicogroepen

Relevante beleidsterreinen: jeugd, onderwijs, sport

Wat blijkt?

Kinderen van niet-Nederlandse afkomst en kinderen die opgroeien in een gezin met 

een lage SES hebben in het algemeen een slechtere gezondheid en een minder 

gezonde leefstijl.

Wat is het advies aan u?

Leg de focus op risicogroepen, zoals niet-Nederlandse kinderen en kinderen met 

een lage SES. De GGD biedt, onder andere met deze factsheet, informatie en ad-

vies om de gemeente te ondersteunen om lokale prioriteiten op het gebied van 

gezondheid en leefstijl vast te stellen. 

http://www.gezond.amsterdam.nl/Beleid-onderzoek--preventie/Psychosociale-gezondheid/Hart-en-ziel-preventie
http://gezond.amsterdam.nl/Beleid-onderzoek--preventie/Psychosociale-gezondheid/Taakspel
http://www.gezond.amsterdam.nl/Beleid-onderzoek--preventie/Psychosociale-gezondheid/VRIENDEN-voor-het-Leven
http://www.trammelantintandenland.nl
http://www.trammelantintandenland.nl
http://www.JUMP-in.nl
http://www.gezond.amsterdam.nl/Beleid-onderzoek--preventie/Psychosociale-gezondheid/Hart-en-ziel-preventie
http://www.gezond.amsterdam.nl/Beleid-onderzoek--preventie/Psychosociale-gezondheid/Taakspel
http://www.gezond.amsterdam.nl/Beleid-onderzoek--preventie/Psychosociale-gezondheid/VRIENDEN-voor-het-Leven
http://www.trammelantintandenland.nl
http://www.JUMP-in.nl


Om de representativiteit van de steekproef te verhogen zijn de gegevens gewogen 

naar geslacht, leeftijd en etniciteit. In deze factsheet worden alleen significante ver-

schillen beschreven. Als een verschil significant is, betekent dit dat de kans klein is 

(<5%) dat dit verschil op toeval berust. 

  Tabel 1  Deze kinderen deden mee. 

n %
Totaal 230 100,0

Jongen 122 53,0

Meisje 108 47,0

5-jarigen 115 50,0

10-jarigen 115 50,0

Nederlandse afkomst 132 57,4

Niet-Nederlandse afkomst 98 42,6

Lage SES* 35 16,7

Gemiddelde SES** 71 31,3

Hoge SES *** 120 52,0

Woont bij beide ouders 180 78,3

Woont niet bij beide ouders 44 19,1

* Geen opleiding,  basisonderwijs, VMBO, LBO of MAVO (lager voortgezet onderwijs)

** MBO, HAVO, VWO (hoger voortgezet onderwijs)

*** HBO, WO

a. 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 afkomst zijn kinderen van wie tenminste één ouder in het buitenland 

geboren is.

c. De sociaaleconomische status van kinderen is gebaseerd op het hoogste opleidingsniveau binnen het 

gezin. De SES is opgedeeld in drie categorieën, te zien in tabel 1.  

Waarom deze factsheet? 
Om de gezondheid van kinderen in Diemen te kunnen verbeteren waar dat nodig is. 

GGD’en in Nederland 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, scholen en andere regionale instellingen. In deze factsheet vindt 

u naast deze adviezen informatie over de sociaal-emotionele gezondheid, lichame-

lijke gezondheid en het eet- en beweeggedrag van basisschoolkinderen uit Diemen 

in het schooljaar 2009-2010.

Wat hebben we gedaan en hoe?
De GGD Amsterdam onderzoekt ieder jaar met de Jeugdgezondheidsmonitor de 

gezondheid van de jeugd en de factoren die met de gezondheid samenhangen, 

zoals leefstijl en leefomgeving. Eens in de 4 jaar wordt hiervan een rapportage uit-

gebracht. De Jeugdgezondheidsmonitor voor kinderen in het basisonderwijs wordt 

uitgevoerd met behulp van een vragenlijst aan de ouders. Een voorbeeld van de 

vragenlijst is te vinden op de website Gezondheid in Beeld . De ouders ontvangen 

deze vragenlijst voorafgaand aan het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door 

de jeugdgezondheidszorg op 5- en 10-jarige leeftijd van het kind. De ingevulde 

vragenlijst wordt vervolgens meegenomen naar het PGO. De arts of verpleegkun-

dige van de jeugdgezondheidszorg gebruikt deze vragenlijst voor de uitvoering van 

het PGO. Na afloop worden de vragenlijsten geanonimiseerd opgestuurd naar de 

onderzoekers van de Jeugdgezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam, die deze 

verwerken voor analyse en rapportage.

Deze kinderen deden mee!
In het schooljaar 2009-2010 hebben de ouders van 230 kinderen woonachtig in Die-

men een gezondheidsvragenlijst ingevuld over hun kind. Het gaat om 115 kinderen 

van 5 jaar en 115 kinderen van 10 jaar, die allemaal op een basisschool zitten in 

Diemen. In tabel 1 staan de kenmerken van de onderzoekspopulatie weergegeven. 

Er deden iets meer jongens dan meisjes mee. Bijna 4 van de 5 kinderen woont bij 

beide oudersa. Verder is ongeveer 43% van de kinderen van niet-Nederlandse af-

komstb. De meerderheid van de kinderen (52%) groeit op in een gezin met een hoge 

sociaal- economische statusc. 
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Sociaal-emotionele gezondheid
Sociaal-emotionele problemen bij kinderen kunnen leiden tot beperkingen in 

het dagelijks functioneren. Daarnaast hebben kinderen met deze problemen 

ook vaker een slechte sociaal-emotionele gezondheid als ze volwassen zijn. Hoe 

lekker zitten de kinderen uit Diemen in hun vel?

Met de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) kunnen we meten hoe het 

zit met de sociaal-emotionele gezondheid van Diemense kinderen. Naast de SDQ-

totaalscore als maat voor de totale sociaal-emotionele problematiek wordt verder 

onderscheid gemaakt naar emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperacti-

viteit/aandachtstekort en problemen met leeftijdsgenoten. Ook prosociaal gedrag 

wordt gemeten. Prosociaal gedrag houdt in dat een kind rekening houdt met de 

gevoelens van anderen en behulpzaam is. 

Figuur 1  Sociaal-emotionele gezondheid volgens de ouders.

Bijna 17% van de kinderen uit Diemen heeft volgens de ouders sociaal-emotionele 

problemen (zie figuur 1). Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage onder 

Amsterdamse kinderen (19%)1. Voor de subschaal ‘Problemen met leeftijdsgenoten’ 

zien we verschillen voor SES en afkomst. Problemen met leeftijdsgenoten komen 

drie keer zo vaak voor bij kinderen met een lage SES dan bij kinderen met een hoge 

SES. Kinderen met een gemiddelde SES zitten daar tussen in (zie figuur 2). Dit pa-

troon zien we ook terug bij kinderen uit Amsterdam. Verder zien we dat kinderen van 

niet-Nederlandse afkomst veel vaker problemen hebben met leeftijdsgenoten dan 

kinderen van Nederlandse afkomst (zie figuur 2). 

Figuur 2  Problemen met leeftijdsgenoten volgens de ouders naar SES en afkomst.

    

  Bijna alle kinderen vertonen prosociaal gedrag (96,7%).
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Lichamelijke gezondheid
In Nederland is het met de lichamelijke gezondheid van kinderen over het alge-

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

anderen hebben een minder duidelijke relatie met gedrag. Hoe staat het ervoor 

met de lichamelijke gezondheid van kinderen uit Diemen? 

Gezondheidsklachten

Van de kinderen in Diemen heeft bijna 38% volgens de ouders minstens 1 gezond-

heidsklacht of probleem. Dit is gelijk aan het percentage in Amsterdam. In figuur 

3 en 4 staan de top 3 gezondheidsklachten van de 5- en 10-jarigen. Bij 5-jarigen 

komen problemen met luchtwegen het meeste voor volgens de ouders. De top 

3 wordt aangevuld door oorproblemen en plasproblemen, zoals broekplassen en 

bedplassen. De meest voorkomende gezondheidsklacht bij 10-jarigen is volgens de 

ouders problemen met rug, voeten of benen. De top 3 wordt hier aangevuld door 

problemen met de luchtwegen en plasproblemen. 

Figuur 3  De top 3 gezondheidsklachten van 5-jarigen volgens de ouders.

       

Figuur 4  De top 3 gezondheidsklachten van 10-jarigen volgens de ouders.

  

  

  

  

 

          

Als we deze cijfers vergelijken met de gezondheidsklachten van Amsterdamse kin-

deren, zien we een paar verschillen. Bij de 5-jarigen in Amsterdam staan problemen 

met de luchtwegen ook op nummer 1, maar komen plasproblemen (8,6%) vaker 

voor dan de oorproblemen (5,8%). Bij de 10-jarigen in Amsterdam staan problemen 

met de luchtwegen op 1 (8,8%), gevolgd door problemen met de ogen en kleur zien 

(8,4%), en problemen met rug, voeten of benen (7,4%). 

Schoolverzuim

Zo’n 3% van de kinderen heeft in het schooljaar 2009-2010 meer dan 3 weken van 

school verzuimd wegens zijn of haar gezondheid. Deze bevinding komt overeen met 

cijfers over Amsterdamse kinderen. 
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Eet- en beweeggedrag
Gezonde voeding, voldoende bewegen en een gezond gewicht zijn van groot 

belang voor een goede gezondheid. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan 

van overgewicht is een verkeerde balans tussen de voedselinname en de hoe-

veelheid beweging. Wanneer je eenmaal overgewicht hebt, is het moeilijk om 

dat weer kwijt te raken. Preventie van overgewicht door het stimuleren van een 

gezond voedingspatroon en voldoende beweging is dus belangrijk. 

 

Bewegen: lid van een sportvereniging

In totaal is 73% van de kinderen in Diemen lid van een sportvereniging. Vergeleken 

bij Amsterdam doen de kinderen in Diemen het goed: in Amsterdam is 55% van 

de kinderen lid van een sportvereniging. Het percentage in Diemen komt overeen 

met het landelijke percentage (77%)2. Net als in Amsterdam zijn oudere kinderen 

vaker lid van een sportvereniging dan jongere kinderen: van de 10-jarigen is 80% 

lid tegenover 65% van de 5-jarigen. Daarnaast zijn kinderen van Nederlandse komaf 

vaker lid van een sportverenging dan kinderen van niet-Nederlandse komaf (zie fi-

guur 6). We zien bovendien een groot verschil tussen kinderen uit gezinnen met een 

verschillende sociaaleconomische status. Meer dan driekwart van de kinderen uit 

een gezin met een hoge SES is lid van een sportvereniging, tegen iets meer dan de 

helft van de kinderen uit een gezin met een lage SES.  

Figuur 6  Lid van een sportvereniging volgens de ouders naar SES en afkomst.
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Mondhygiëne 

Van de kinderen uit Diemen heeft 92% een goede mondhygiëne. Een goede mond-

hygiëne houdt in dat kinderen 2 keer per dag hun tanden (laten) poetsen met (fluo-

ride)tandpasta en dat zij jaarlijks de tandarts bezoeken. Jongens poetsen iets vaker 

hun tanden 2 keer per dag dan meisjes. Verder gaan kinderen van Nederlandse 

afkomst vaker naar de tandarts dan kinderen van niet-Nederlandse afkomst (zie fi-

guur 5). Ook kinderen met een lage SES gaan minder vaak naar de tandarts dan 

kinderen met een gemiddelde of hoge SES. Dit patroon zien we ook bij de kinderen 

uit Amsterdam. In Amsterdam heeft 86% van de kinderen een goede mondhygiëne, 

de kinderen in Diemen doen het dus iets beter. 

Figuur 5  Tandartsbezoek volgens de ouders naar afkomst en SES.
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Voeding

Volgens de ouders ontbijt 94% van de kinderen dagelijks. Dit is vergelijkbaar met 

Amsterdam: hier ontbijt 92% van de kinderen elke dag. Van de kinderen in Diemen 

eet 95% volgens de ouders weinig tussendoortjes: dit wil zeggen maximaal 3 tus-

sendoortjes per dag. In Amsterdam ligt dit percentage op 93%. 

Ongeveer de helft van de kinderen in Diemen (48%) drinkt volgens de ouders wei-

nig gezoete dranken. Dat wil zeggen dat ze maximaal 2 gezoete dranken per dag 

drinken. Dit percentage is lager bij kinderen uit een gezin met een lagere SES en ligt 

hoger bij kinderen uit een gezin met een hoge SES. Kinderen met een gemiddelde 

SES zitten hier tussen in (figuur 7). In Amsterdam zijn er iets meer kinderen die maxi-

maal 2 gezoete dranken drinken dan in Diemen: hier ligt het percentage op 53%.  

Figuur 7  Gebruik van max. 2 gezoete dranken per dag volgens de ouders naar SES.

 

Norm gezoete dranken en tussendoortjes
Er is geen officiële norm voor de maximale hoeveelheid gezoete dranken of tussendoor-
tjes per dag. Er wordt in ons land door het Voedingscentrum slechts aangeraden erop te 
letten dat het aantal gezoete dranken/tussendoortjes per dag niet teveel wordt. In deze 
factsheet hebben we ervoor gekozen om een norm te hanteren van maximaal 2 gezoete 
dranken en 3 tussendoortjes per dag.
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Dagelijks bewegen

Een grote meerderheid (90%) van de kinderen in Diemen beweegt volgens hun 

ouders minimaal 1 uur per dag, en voldoet daarmee aan de Nederlandse Norm Ge-

zond Bewegen (NNGB). In Amsterdam voldoet 89% van de kinderen aan de NNGB. 

 

Meerdere onderzoeken laten zien dat het moeilijk in te schatten is hoeveel procent 

van de kinderen voldoet aan de NNGB; er is veel variatie in de gepresenteerde 

cijfers. Landelijk onderzoek laat zien dat het percentage Nederlandse kinderen van 

4-17 jaar dat aan de NNGB voldoet in 2010 gedaald was naar 17%3. In Diemen en 

in Amsterdam ligt dit percentage dus veel hoger. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat de ouders één open vraag kregen over de tijd dat hun kind buiten speelt en/

of sport. Het is aannemelijk dat ouders de tijd dat hun kinderen daadwerkelijk actief 

buiten spelen en/of sporten op die manier overschatten.

Beeldschermtijd

Volgens de ouders heeft 93% van de kinderen maximaal 2 uur beeldschermtijd: dat 

wil zeggen dat ze tv kijken, computeren of spelen op de spelcomputer. In Amster-

dam ligt dit percentage op 88%: kinderen uit Amsterdam blijven dus minder vaak 

binnen de grens van maximaal 2 uur beeldschermtijd.

 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
De NNGB houdt in dat kinderen minimaal 60 minuten per dag matig intensieve lichame-
lijke 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.

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