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Hoe hebben we sociaal-emotionele 
problemen gemeten?
Sociaal-emotionele problemen zijn gemeten met 
de ouderversie van de ‘Strengths and Diffi culties 
Questionnaire’ (SDQ). Een verhoogde SDQ-totaalscore 
betekent dat een kind een verhoogd risico heeft op 
sociaal-emotionele problemen. Aan de hand van de 
subschalen (emotionele problemen, hyperactiviteit/
aandachtsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten en 
gedragsproblemen) kan vervolgens gekeken worden op 
welk gebied de problemen zich voordoen.

Minder kinderen hebben sociaal-
emotionele problemen
Tussen de schooljaren 2009-2010 en 2015-2016 is het 
percentage 5-jarigen met sociaal-emotionele problemen 
gedaald van 16,9% naar 11,3%; een relatieve daling van 
33,1%. Voor alle subschalen zagen we een daling van het 
percentage kinderen met een probleemscore. De daling 
was het sterkst voor problemen met leeftijdsgenoten.

Sociaal-emotionele problemen komen veel voor bij kinderen en kunnen leiden tot moeilijkheden in het dagelijks functioneren. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) behoren sociaal-emotionele problemen tot de grootste veroorzakers van ziektelast onder 5- tot 14-jarigen in Europa. 
Naarmate kinderen de pubertijd bereiken, nemen de prevalentie en de ernst van sociaal-emotionele problemen toe. Het is daarom belangrijk om sociaal-
emotionele problemen vroegtijdig te signaleren en te behandelen.
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Met 2009 bedoelen we schooljaar 2009-2010 etc.
*statistisch signifi cante daling t.o.v. 2009
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Conclusie
Sociaal-emotionele 
problemen zijn afgenomen bij 
Amsterdamse kinderen, met 
uitzondering van hyperactiviteit/
aandachtsproblemen bij 
10-jarigen. Bij 5-jarigen 
was de daling het sterkst 
voor problemen met 
leeftijdsgenoten. Alleen de trend 
in gedragsproblemen verschilde 
tussen jongens en meisjes.
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Ook bij 10-jarigen zagen we in deze periode een daling 
van het percentage kinderen met sociaal-emotionele 
problemen. Het percentage kinderen met een verhoogde 
score daalde van 21,3% in 2009-2010 naar 14,3% 
in 2015-2016; een relatieve daling van 32,9%. Voor 
hyperactiviteit/aandachtsproblemen bleef het percentage 
10-jarigen met een probleemscore stabiel. Voor de 
andere subschalen was een daling van het percentage 
kinderen met een probleemscore te zien. 

Trends in gedragsproblemen 
verschillen tussen jongens en 
meisjes
We hebben ook gekeken of de trends in 
sociaal-emotionele problemen verschillen 
tussen jongens en meisjes. Alleen voor 
gedragsproblemen vonden we verschillen naar 
geslacht.

Onder 5-jarigen daalden gedragsproblemen 
sterker bij jongens dan bij meisjes. Bij 10-jarigen 
was dit andersom: gedragsproblemen namen 
sterker af bij meisjes dan bij jongens.
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Ook bij 10-jarigen zagen we in deze periode een daling 
van het percentage kinderen met sociaal-emotionele 
problemen. Het percentage kinderen met een verhoogde 
score daalde van 21,3% in 2009-2010 naar 14,3% 
in 2015-2016; een relatieve daling van 32,9%. Voor 
hyperactiviteit/aandachtsproblemen bleef het percentage 
10-jarigen met een probleemscore stabiel. Voor de 
andere subschalen was een daling van het percentage 
kinderen met een probleemscore te zien. 
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We hebben ook gekeken of de trends in 
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tussen jongens en meisjes. Alleen voor 
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geslacht.

Onder 5-jarigen daalden gedragsproblemen 
sterker bij jongens dan bij meisjes. Bij 10-jarigen 
was dit andersom: gedragsproblemen namen 
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Meer lezen? 
De resultaten van dit onderzoek zijn ook gepubliceerd 

in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
https://www.ntvg.nl/artikelen/minder-sociaal-emotionele-problemen-bij-basisschoolkinderen 

Contact?
telefoon: 020 555 5495

email: egz@ggd.amsterdam.nl
websites: www.ggd.amsterdam.nl en www.ggdgezondheidinbeeld.nl
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