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Voorwoord
Met veel plezier presenteer ik u hierbij de eerste editie van de
Jeugdgezondheidsmonitor voor kinderen in het Amsterdamse basison
derwijs. Bijna 6000 ouders hebben antwoord gegeven op vragen over de
sociaal-emotionele gezondheid, de lichamelijke gezond en de leefstijl van
hun 5- en 10-jarige kinderen. U krijgt in dit rapport antwoord op vragen
als ‘hoeveel Amsterdamse kinderen hebben gedragsproblemen?’, ‘hebben
jongens en meisjes even vaak lichamelijke gezondheidklachten?’ en ‘welke
groepen kinderen eten gezond en bewegen voldoende?’.
De Jeugdgezondheidsmonitor laat zien dat het op veel gebieden goed
gaat met de Amsterdamse jeugd: een overgrote meerderheid van de
kinderen ontbijt dagelijks, meer dan de helft is lid van een (sport)vereni
ging en het grootste deel van de kinderen heeft een goede mondhygiëne.
Alles bij elkaar dus een positief beeld. Toch zijn er ook gebieden waarop
het beter kan: bijna 1 op de 5 kinderen heeft namelijk sociaal-emotionele
problemen, 38% heeft tenminste 1 gezondheidsklacht en bijna de helft
drinkt teveel gezoete dranken.

Ik wil dat alle Amsterdamse kinderen opgroeien tot gezonde, betrokken en
zelfstandige burgers. In die zin baart het me zorgen dat de overwegend
positieve resultaten niet voor alle groepen jeugdigen opgaan. Kinderen
die opgroeien in gezinnen met een lage sociaal economische status staan
er vaak minder goed voor dan hun leeftijdgenoten, net als kinderen van
niet-Nederlandse afkomst. Ook verschilt de gezondheid en de leefstijl van
kinderen tussen de stadsdelen. Dit rapport levert daarom ook waardevolle
informatie voor nieuwe beleidsinitiatieven, zowel voor de centrale stad als
voor de afzonderlijke stadsdelen. U kunt dit rapport terugvinden op de
website van de GGD Amsterdam (www.gezond.amsterdam.nl).
Elisabeth Jens
Hoofd cluster Jeugdgezondheidszorg

Daarom wil ik zeker nog niet achter over leunen, maar u oproepen om
onze krachten en expertise te bundelen! Het stimuleren van gezond
gedrag van kinderen is immers een investering in een gezonde toekomst
van onze stad. Deze investering vraagt tijd, geld en intersectorale aandacht.
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Rapport in het kort
Om goed gezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezond
heid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van Amsterdamse
kinderen en jongeren. De GGD Amsterdam onderzoekt ieder jaar met de
Jeugdgezondheidsmonitor de lichamelijke en sociaal-emotionele gezond
heid van de jeugd en de factoren die met de gezondheid samenhan
gen, zoals leefstijl en leefomgeving. Eens in de 4 jaar wordt hiervan een
rapportage uitgebracht. De Jeugdgezondheidsmonitor voor kinderen in
het basisonderwijs wordt uitgevoerd met behulp van een vragenlijst aan
de ouders. In het schooljaar 2009-2010 hebben in totaal 5977 ouders van
5- en 10-jarige kinderen die op school zitten in Amsterdam en Diemen een
gezondheidsvragenlijst over hun kind ingevuld. De belangrijkste onderwer
pen die in de Jeugdgezondheidsmonitor worden nagevraagd zijn de licha
melijke en sociaal-emotionele gezondheid en het eet- en beweeggedrag
van het kind.
Uit ons onderzoek komt naar voren dat bijna 1 op de 5 Amsterdamse
kinderen sociaal-emotionele problemen heeft. Hierbij gaat het met name
om problemen met leeftijdgenoten, gedragsproblemen en emotionele
problemen. Jongens hebben vaker een ongunstige sociaal-emotionele
gezondheid dan meisjes. Verder hebben vooral kinderen van Turkse,
Marokkaanse en overige, niet-westerse afkomst vaker sociaal-emotionele
problemen, evenals kinderen met een lage SES. Ook hebben kinderen
die niet bij beide ouders wonen vaker een ongunstige sociaal-emotionele
gezondheid dan kinderen die wel bij beide ouders wonen. In Noord wonen
de meeste kinderen met sociaal-emotionele problemen.

kinderen uit gezinnen met een lage SES. Kinderen uit Zuidoost hebben
het minst vaak een goede mondhygiëne. Daarnaast hebben bijna 4 van
de 10 Amsterdamse kinderen een gezondheidsklacht. Problemen aan de
luchtwegen komen zowel bij 5- als 10-jarigen het meest voor. Slechts een
klein percentage kinderen heeft echter meer dan 3 weken school verzuimd
vanwege gezondheidsredenen.
Ook laat ons onderzoek zien dat meer dan de helft van de kinderen lid is
van een sportvereniging of een ander soort club. Daarnaast bewegen de
meeste kinderen volgens hun ouders minimaal 1 uur per dag en besteden
zij niet meer dan 2 uur per dag aan computeren en tv kijken. Ook ontbijten
veel kinderen dagelijks, drinkt ongeveer de helft niet meer dan 2 gezoete
dranken per dag en eet de meerderheid dagelijks maximaal 3 tussendoor
tjes. Vooral Turkse kinderen hebben een slechter eet- en beweegpatroon.
Dit geldt ook voor kinderen uit gezinnen met een lage SES en kinderen uit
Noord, Zuidoost en Nieuw-West.
De komende jaren zal de gemeente Amsterdam zich inzetten om de
vroegsignalering van sociaal-emotionele problemen verder uit te bouwen
en het opvoedklimaat te versterken. Ook wordt geïnvesteerd in het verbe
teren van de gebitsverzorging van kinderen. Verder wordt de integrale
aanpak van overgewicht uitgebreid naar andere sectoren, zoals het
bedrijfsleven. De resultaten van dit onderzoek pleiten voor een gebiedsge
richte aanpak van gezondheidsachterstanden.

De meeste Amsterdamse kinderen poetsen 2 keer per dag hun tanden
en bezoeken jaarlijks de tandarts. Vooral kinderen van Turkse en overige,
niet-westerse afkomst hebben een minder goede mondhygiëne, evenals
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Zo kunnen we de gezondheid van de Amsterdamse kinderen verbeteren!
GGD-en in Nederland hebben de taak om de gezondheid
van de bevolking en de daarmee samenhangende factoren
in hun regio in kaart te brengen. Op basis van die informatie
geeft de GGD adviezen over preventie en interventie aan
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gemeenten, scholen en andere regionale instellingen. De
jeugd is een belangrijke doelgroep, omdat het aanleren van
gezond gedrag het beste zo vroeg mogelijk kan beginnen.

5
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Mondhygiëne onder Turkse kinderen verdient extra aandacht
Wat blijkt?
De laatste jaren gaat de conditie van het gebit van kinderen achteruit.
Waar in Amsterdam gemiddeld 1 op de 10 kinderen niet twee keer per
dag de tanden poetst, is dit bij Turkse kinderen bijna 1 op de 5.
Wat doet de GGD?
Om de gebitsverzorging, zoals tandenpoetsen, te stimuleren heeft de
GGD het programma Trammelant in Tandenland (www.trammelantin
tandenland.nl) ontwikkeld voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs.
Wat is het advies aan u?
Zet in op een brede uitrol van het programma Trammelant in
Tandenland, met name op scholen met veel Turkse leerlingen.

3

Breid de integrale aanpak overgewicht, gezonde voeding
en bewegen uit
Wat blijkt?
Een andere belangrijke bevinding van dit onderzoek is dat
Amsterdamse kinderen minder vaak lid zijn van een sportvereniging
dan kinderen in de rest van Nederland. Ook drinken ze vaker teveel
gezoete dranken. Dit leefpatroon leidt tot een grotere kans op overge
wicht en gezondheidsklachten.
Wat doet de GGD?
De gemeente Amsterdam (GGD en DMO) investeert al jaren in een
integrale aanpak om basisschoolkinderen meer te laten bewegen
(JUMP-in) en gezonder te laten eten (Schoolgruiten). JUMP-in is
effectief gebleken in sportstimulering. Verder is in twee gebieden
waar het JUMP-in programma al langere tijd wordt ingezet (Noord en
de Baarsjes) het percentage kinderen met overgewicht het laatste jaar
gedaald. Voor een verbreding van de integrale aanpak is de gemeente
Amsterdam in stadsdeel Nieuw-West begonnen met de Jongeren op
Gezond Gewicht-aanpak (JOGG). JOGG staat voor een intersectorale,
duurzame en samenhangende aanpak, aangepast aan de lokale setting.

De 4 belangrijkste aanbevelingen voor beleid en praktijk:
1 Vroegsignalering van sociaal- emotionele problemen is
belangrijk
2 Mondhygiëne onder Turkse kinderen verdient extra aandacht
3 Breid de integrale aanpak overgewicht, gezonde voeding
en bewegen uit
4 Werk samen aan een gebiedsgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden

1

3

Vroegsignalering van sociaal-emotionele problemen is belangrijk
Wat blijkt?
Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 kinderen in het
Amsterdamse basisonderwijs sociaal-emotionele problemen heeft. In
de stadsdelen Noord, Zuidoost, West en Nieuw-West gaat het zelfs om
bijna 1 op de 4 kinderen. Als problemen niet worden onderkend, heeft
dat grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind.
Wat doet de GGD?
Met het Hart en Ziel leerlingvolgsysteem helpt de GGD scholen om
de vroegsignalering van sociaal-emotionele problemen te verbeteren
door het gebruik van valide screeningsinstrumenten. Een volgende
belangrijke stap is toeleiding naar de best passende preventiepro
gramma’s van de hoogst mogelijke kwaliteit. De door de GGD ontwik
kelde Jeugdpreventiewijzer (www.jeugdpreventiewijzer.nl) ondersteunt
hierbij.
Wat is het advies aan u?
Blijf inzetten op de vroegsignalering van sociaal-emotionele
problemen, de toeleiding naar goede, passende preventieprogramma’s
en versterking van het opvoedklimaat. Het onderwijs is hiervoor een
belangrijke setting.
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Naast onderwijs, zorg en sport, spelen ook het bedrijfsleven, woningbouw, ruimtelijke ordening, welzijn en media een belangrijke rol.
Wat is het advies aan u?
Breid de inzet van de JOGG-aanpak, JUMP-in en schoolgruiten in
Amsterdam verder uit, met name in wijken met veel niet-Nederlandse
kinderen.
4 Werk samen aan een gebiedsgerichte aanpak van gezondheids		
achterstanden
Wat blijkt?
Een overkoepelende bevinding van dit rapport is dat met name
kinderen die opgroeien in een gezin met een lage sociaaleconomische
status en kinderen van niet-Nederlandse afkomst op alle gebieden
slechter scoren. Dit geldt zowel voor de sociaal-emotionele en lichamelijke gezondheid als voor de leefstijl. Deze kinderen wonen relatief vaak
in de aandachtswijken van Amsterdam. We zien dan ook een duidelijk
verschil tussen de stadsdelen, waarbij met name kinderen in Noord,
Zuidoost, West en Nieuw-West zich minder gunstig ontwikkelen.
Wat doet de GGD?
In de Kadernota Volksgezondheid Amsterdam 2012-2015 legt de
gemeente Amsterdam de focus op een gebiedsgerichte aanpak van
gezondheidsachterstanden. Meer dan voorheen zullen de preventieve activiteiten zich moeten richten op kinderen in aandachtswijken.
Hiervoor is inzicht nodig in de gezondheid van Amsterdamse kinderen
per stadsdeel. Gezondheid in Beeld (www.gezond.amsterdam.nl/
Gezondheid-in-Beeld) is een door de GGD ontwikkelde website die
stadsdelen en andere partijen ondersteunt om lokale prioriteiten op
het gebied van gezondheid en leefstijl vast te stellen.
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Wat is het advies aan u?
De uitwerking van de Kadernota Volksgezondheid gebeurt onder regie
van de GGD in samenwerking met vele partijen in de stad. Er wordt
gebiedsgericht gezocht naar verbinding met andere beleidsterreinen
om preventief in te zetten op de gezondheid van Amsterdammers en in
het bijzonder van de jeugd. Ziet u zelf binnen uw stadsdeel of organisatie kansen voor verbinding? Dan nodigen we u graag uit om met ons
mee te denken en werken!
Contact: preventiefverbinden@ggd.amsterdam.nl
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Deze kinderen deden mee!
In het schooljaar 2009-2010 heeft de GGD Amsterdam
de ouders van alle 5- en 10 -jarige kinderen gevraagd
een gezondheidsvragenlijst in te vullen over hun kind.
Ouders ontvingen deze vragenlijst voorafgaand aan
het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door de
jeugdgezondheidszorg. De belangrijkste onderwerpen die
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worden nagevraagd in de Jeugdgezondheidsmonitor zijn de
lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid en het eet- en
beweeggedrag van het kind. De Jeugdgezondheidsmonitor
geeft niet alleen inzicht in de gezondheid van de jeugd op
gemeentelijk niveau, maar ook op stadsdeelniveau.

8
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2.1 Hoeveel kinderen hebben meegedaan aan dit onderzoek?
In het schooljaar 2009-2010 hebben 5977 ouders van 5- en 10-jarige
kinderen die op school zitten in Amsterdam en Diemen een gezondheids
vragenlijst over hun kind ingevuld. Hiervan waren 159 vragenlijsten (3%)
onbruikbaar door het ontbreken van de geboortedatum en/of omdat zij
gingen over kinderen uit een ander cohort. Verder waren er in totaal 513
vragenlijsten (9%) over kinderen die woonachtig zijn in Diemen, elders
buiten Amsterdam of over kinderen van wie het stadsdeel waarin ze wonen
onbekend is. De resultaten van deze kinderen worden niet meegenomen
in dit rapport. Voor de kinderen uit Diemen wordt apart gerapporteerd in
een factsheet. Uiteindelijk waren 5277 vragenlijsten (88%) bruikbaar voor
verdere analyse en rapportage.
2.2 Verdeling van de kinderen naar achtergrondkenmerken
De verdeling van de kinderen die aan het onderzoek hebben meegedaan
naar geslacht, leeftijd, etniciteit a, sociaaleconomische status (SES)b, gezins
situatiec en stadsdelend staat in tabel 2.1u. Aan dit onderzoek deden
nagenoeg evenveel meisjes als jongens mee. Wij hebben van de ouders
meer ingevulde vragenlijsten retour gekregen over 5-jarige kinderen
dan over 10-jarige kinderen. Verder is in totaal ongeveer 60% van de
kinderen in onze onderzoekspopulatie van niet-Nederlandse herkomst.
Van de niet-Nederlandse kinderen is het grootste deel van Marokkaanse
afkomst. Meer dan de helft van de kinderen die hebben meegedaan aan
dit onderzoek groeit op in een gezin met een hoge SES en de meeste
kinderen wonen bij beide ouders.

in Nieuw-West. Verder wonen de meeste kinderen van overige, westerse
afkomst in het stadsdeel Centrum. De verdeling van kinderen op basis
van SES verschilt ook tussen de stadsdelen: in onze onderzoekspopulatie
wonen de meeste kinderen met een lage SES in West. In Centrum wonen
de meeste kinderen met een hoge SES. Tot slot woont in Centrum ruim
80% van de kinderen uit onze onderzoeksgroep bij beide ouders, terwijl
dit in Zuidoost slechts voor de helft van de kinderen geldt.
Tabel 2.1u laat de ongewogen verdeling van de kinderen zien naar
geslacht, leeftijd, etniciteit, SES en gezinssituatie per stadsdeel. In
vergelijking met stadsbrede cijfers voor alle 5- en 10-jarige kinderen in
Amsterdam (14) valt op dat met name veel autochtone ouders de vragen
lijsten hebben ingevuld. Hierdoor kan niet worden aangenomen dat de
onderzoekspopulatie een representatieve groep kinderen is voor alle 5- en
10-jarigen in Amsterdam. Door alle uitkomsten te wegen op basis van
geslacht, leeftijd en etniciteit geeft dit rapport voor deze 3 kenmerken nu
wel een representatief beeld voor alle 5- en 10-jarige kinderen in de stad
Amsterdam (voor verdere uitleg zie hoofdstuk 6.2) u.

2.3 Opvallende verschillen tussen de stadsdelen
De grootste groep kinderen van Nederlandse afkomst in onze populatie is
woonachtig in Centrum. Het percentage Nederlandse kinderen in Zuidoost
is het kleinst: daar is 19% van de kinderen van Nederlandse afkomst. De
meeste kinderen in Zuidoost zijn van Surinaamse afkomst en overige, niet
westerse afkomst. De meeste Marokkaanse en Turkse kinderen wonen

a, b, c, d Achtergrondinformatie over deze variabele vindt u in hoofdstuk 6. u
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Tabel 2.1 Deze kinderen deden mee aan het PGO BaO onderzoek in het schooljaar 2009-2010 naar stadsdeel (%)*
Totaal
N=5277

Noord
N=819

Oost
N=1221

Zuidoost
N=566

Zuid
N=769

Centrum
N=417

West **
N=597

Nieuw-West
N=888

Jongen

49,3

48,5

51,8

44,7

50,5

53,0

48,2

47,5

Meisje

50,7

51,5

48,2

55,3

49,5

47,0

51,8

52,5

5 jaar

54,6

57,8

61,4

45,9

64,0

51,6

55,1

40,7

10 jaar

45,4

42,2

38,6

54,1

36,0

48,4

44,9

59,3

39,5

35,3

49,8

18,7

55,8

64,3

25,6

25,9

9,3

8,7

7,0

33,7

4,6

3,8

6,0

6,6

16,8

18,1

15,1

2,8

6,8

3,8

28,6

33,4

Turks

8,4

10,3

5,1

1,1

2,3

1,2

17,1

18,7

Antilliaans/Arubaans

1,6

1,2

0,7

6,9

1,7

0,2

1,3

0,8

Overig, westers

10,4

6,8

10,2

7,4

17,8

18,2

9,5

6,1

Overig, niet- westers

14,0

19,7

12,2

29,3

11,1

8,4

11,7

8,4

8,2

10,0

6,3

7,4

2,5

0,7

15,6

13,6

Middel-laag

13,5

19,8

9,7

18,9

6,1

4,7

15,2

19,8

Middel-hoog

25,8

35,2

17,7

38,4

18,2

13,8

27,2

32,8

Hoog

52,5

35,0

66,3

35,4

73,2

80,8

42,0

33,8

Bij beide ouders

72,0

71,2

74,5

51,1

75,0

82,1

69,7

76,4

Niet bij beide ouders

28,0

28,8

25,5

48,9

25,0

17,9

30,3

23,6

Geslacht

Leeftijd

Etniciteit
Nederlands
Surinaams
Marokkaans

SES
Laag

Gezinssituatie

* Ongewogen gegevens
** Inclusief Westpoort
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Zo lekker zitten Amsterdamse kinderen in hun vel!
Sociaal-emotionele problemen bij kinderen kunnen leiden
tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.
Kinderen met sociaal - emotionele problemen hebben
bovendien vaker problemen als ze volwassen zijn. Tot de
sociaal-emotionele gezondheid behoren onder andere

emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit/
aandachtstekort en problemen met leeftijdgenoten.
Ook prosociaal gedrag is een onderdeel van de sociaalemotionele gezondheid.

3
Zo lekker zitten Amsterdamse kinderen
in hun vel!
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Sociaal-emotionele problemen bij kinderen kunnen leiden tot ernstige
beperkingen in het dagelijks functioneren. Kinderen met sociaal-emotionele problemen hebben bovendien vaker problemen als ze volwassen
zijn. Tot de sociaal-emotionele 11gezondheid behoren onder andere
emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit/aandachtste-
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Bijna 1 op de 5 Amsterdamse kinderen heeft sociaal-emotionele
problemen. Hierbij gaat het met name om problemen met leeftijdgenoten, gedragsproblemen en emotionele problemen. Jongens hebben
vaker een ongunstige sociaal-emotionele gezondheid dan meisjes.
Verder hebben vooral kinderen van Turkse, Marokkaanse en overige,
niet-westerse afkomst vaker sociaal-emotionele problemen, evenals
kinderen met een lage SES. Ook hebben kinderen die niet bij beide
ouders wonen vaker een ongunstige sociaal-emotionele gezondheid
dan kinderen die wel bij beide ouders wonen. In Noord wonen de
meeste kinderen met sociaal-emotionele problemen.
3.1		 SDQ - totaalscore
Bijna 1 op de 5 kinderen (19%) heeft volgens de ouders sociaal-emotionele
problemen e (tabel 3.1) u. Bij jongens komt dit vaker voor dan bij meisjes.
Ook 10-jarige kinderen hebben vaker sociaal-emotionele problemen dan
5-jarige kinderen. Bij Turkse kinderen, kinderen van overige, niet-westerse
afkomst en Marokkaanse kinderen komen sociaal-emotionele problemen
2 tot 3 keer zo vaak voor dan bij Nederlandse kinderen. Ook kinderen
die in een gezin met een lage SES wonen, hebben bijna 3 keer zo vaak
sociaal-emotionele problemen dan kinderen uit gezinnen met een hoge
SES (figuur 3.1). Verder hebben kinderen die niet bij beide ouders wonen
vaker sociaal-emotionele problemen dan kinderen die wel bij beide ouders
wonen. In Noord wonen de meeste kinderen met sociaal-emotionele
problemen (bijlage 1) u.
b

Figuur 3.1 Het percentage Amsterdamse kinderen dat volgens hun ouders
sociaal-emotionele problemen heeft naar sociaaleconomische status.
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Het percentage Amsterdamse kinderen met sociaal-emotionele problemen
is vergelijkbaar met andere gebieden. In andere delen van Nederland
geven ouders aan dat 14% tot 20% van de kinderen sociaal-emotionele
problemen heeft (3, 21, 23, 24). Overeenkomstig met onze bevindingen,
komen sociaal-emotionele problemen ook elders in Nederland vaker voor
bij jongens dan bij meisjes (3, 21, 24). Daarnaast bevestigen deze onderzoeken het beeld dat sociaal-emotionele problemen vaker voorkomen bij
niet-westerse allochtonen (21, 24). Evenals in Amsterdam, komen sociaalemotionele problemen in Rotterdam vooral voor bij kinderen van Turkse
afkomst (3). Tot slot komen ook elders in Nederland sociaal-emotionele
problemen vaker voor bij kinderen met een lage SES (21, 23, 24).

e Achtergrondinformatie over dit onderwerp vindt u in hoofdstuk 6. u
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3.2 SDQ - emotionele problemen
Ruim 1 op de 7 kinderen (14%) heeft emotionele problemenf (tabel 3.1)u.
Dit geldt vaker voor 10-jarige kinderen dan voor 5-jarige kinderen. Vooral
Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse/Arubaanse kinderen en kinderen
van overige, niet-westerse afkomst hebben vaker emotionele problemen.
Daarnaast hebben kinderen in gezinnen met een lage SES vaker emotio
nele problemen dan andere kinderen (figuur 3.2). Ook kinderen die niet bij
beide ouders wonen, hebben vaker emotionele problemen. Verder is in het
stadsdeel Noord het percentage kinderen met emotionele problemen het
grootst (bijlage 1) u.

3.3 SDQ - gedragsproblemen
Gedragsproblemen g komen bij 15% van de kinderen voor en vaker bij
jongens dan bij meisjes (tabel 3.1) u. Kinderen van 5 jaar hebben vaker
gedragsproblemen dan 10-jarigen. Het zijn vooral niet-westerse kinderen
die vaker gedragsproblemen hebben (figuur 3.3). Kinderen uit een gezin
met een lage of middel-lage SES vertonen ruim 2 keer zo vaak gedrags
problemen dan kinderen uit een gezin met een hoge SES. Verder hebben
kinderen die niet bij beide ouders wonen vaker gedragsproblemen dan
kinderen die wel bij beide ouders wonen. Gedragsproblemen komen het
meest voor bij kinderen die in Noord wonen (bijlage 1) u.

Figuur 3.2 Het percentage Amsterdamse kinderen dat volgens hun ouders
emotionele problemen heeft naar sociaaleconomische status.

Figuur 3.3 Het percentage Amsterdamse kinderen dat volgens hun ouders
gedragsproblemen heeft naar etnische herkomst.
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Het percentage kinderen met emotionele problemen in Amsterdam is iets
hoger dan in andere delen van Nederland. Andere onderzoeken laten zien
dat 8% tot 11% van de kinderen volgens de ouders emotionele problemen
heeft (3, 6, 7). Hoewel in Amsterdam meisjes vaker emotionele problemen
hebben dan jongens, wordt in Rotterdam geen verschil tussen jongens
en meisjes gevonden (3). Waar in Amsterdam emotionele problemen het
meest voorkomen bij Turkse kinderen, is dit in Rotterdam bij kinderen van
overige etnische herkomst het geval (3).
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Voor gedragsproblemen zijn geen vergelijkende cijfers gevonden op basis
van oudervragenlijsten, dus wordt vergeleken met cijfers gebaseerd op
zelfrapportage door kinderen. Er zijn geen grote verschillen tussen de
Amsterdamse cijfers en de zelfgerapporteerde landelijke en grootstedelijke cijfers. Landelijk ligt het percentage kinderen uit groep 8 met gedragsproblemen op 17% (15). In Utrecht ligt dit percentage onder kinderen
uit groep 7 en 8 op 15% (9). Beide onderzoeken laten zien dat jongens
ongeveer 2 keer zo vaak gedragsproblemen hebben dan meisjes (9, 15). In
Amsterdam is het verschil tussen jongens en meisjes minder groot. Evenals
in Amsterdam, worden gedragsproblemen ook landelijk vaker door nietNederlandse leerlingen gerapporteerd (15).
3.4		 SDQ - hyperactiviteit/aandachtstekort
Bij 10% van de kinderen komt hyperactiviteit/aandachtstekort h voor (tabel
3.1) u. Jongens vertonen vaker hyperactief/ongeconcentreerd gedrag dan
meisjes (figuur 3.4) en dit geldt ook vaker voor 10-jarige kinderen dan voor
5-jarigen. Kinderen uit een gezin met een lage SES zijn het vaakst hyperactief/ongeconcentreerd. Tot slot komt hyperactiviteit/aandachtstekort ook
vaker voor bij kinderen die niet bij beide ouders wonen.
d

Figuur 3.4 Het percentage Amsterdamse kinderen dat volgens hun ouders
hyperactief/ongeconcentreerd gedrag vertoont naar geslacht.

Jongen

13,3 %

Meisje

6,5 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

andere onderzoeken gaat het volgens de ouders om 9% tot 14% van de
kinderen (1, 6, 7). Overeenkomstig met onze gegevens, komt hyperactiviteit/aandachtstekort ook in de regio IJssel Vecht vaker voor bij jongens (1).
3.5		 SDQ - problemen met leeftijdgenoten
Problemen in de relatie met leeftijdgenoten i komen bij 1 op de 5 kinderen
voor (20%) (tabel 3.1) u. Dit is vaker het geval bij jongens dan bij meisjes.
Daarnaast hebben Turkse en Marokkaanse kinderen 3 tot 4 keer zo vaak
problemen met leeftijdgenoten dan Nederlandse kinderen (figuur 3.5).
Dit geldt ook voor kinderen met een lage of middel-lage SES: zij hebben
ongeveer 3 keer zo vaak problemen met leeftijdgenoten dan kinderen
uit een gezin met een hoge SES. Verder hebben kinderen die niet bij
beide ouders wonen vaker problemen met leeftijdgenoten dan kinderen
die wel bij beide ouders wonen. Tot slot wonen de meeste kinderen die
problemen met leeftijdgenoten ervaren in het stadsdeel Noord (bijlage 1) u.
e

Figuur 3.5 Het percentage Amsterdamse kinderen dat volgens hun ouders
problemen met leeftijdgenoten heeft naar etnische herkomst.
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Het percentage kinderen in Amsterdam dat problemen heeft in de relatie
met leeftijdgenoten is hoger dan elders in Nederland. In de regio Brabant
geeft slechts 8% van de ouders aan dat hun kind problemen met leeftijd
genoten heeft (6, 7).
3.6 SDQ - prosociaal gedrag
De meerderheid van de kinderen (95%) vertoont prosociaal gedrag j
(tabel 3.1) u. Dit geldt vaker voor meisjes dan voor jongens en ook vaker
voor 10-jarige kinderen dan voor 5-jarige kinderen. Vooral Surinaamse,
Nederlandse en Antilliaanse/Arubaanse kinderen vertonen vaak prosoci
aal gedrag (figuur 3.6). Verder zijn het vooral kinderen uit een gezin met
een hoge of middel-hoge SES die prosociaal gedrag vertonen. De meeste
kinderen die prosociaal gedrag vertonen wonen in het stadsdeel Zuid
(bijlage 1) u.

Figuur 3.6 Het percentage Amsterdamse kinderen dat volgens hun ouders
prosociaal gedrag vertoont naar etnische herkomst.
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Prosociaal gedrag houdt onder andere in dat een kind rekening
houdt met de gevoelens van anderen, behulpzaam is en vrijwillig
hulp aanbiedt.
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Voor het onderdeel prosociaal gedrag zijn geen vergelijkende cijfers
gevonden in andere onderzoeken.
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Tabel 3.1 Zo lekker zitten Amsterdamse kinderen in hun vel naar achtergrondkenmerken (%)
Totaal

Geslacht

Leeftijd

Etniciteit

SES

Gezinssituatie

Jongen

Meisje

5
jaar

10
jaar

Nederlands

Surinaams

Marokkaans

Turks

Antilliaans/
Arubaans

Overig,
westers

Overig,
nietwesters

Laag

Middellaag

Middelhoog

Hoog

Bij
beide
ouders

Niet bij
beide
ouders

SDQ - totaalscore

18,9

21,7

16,0

16,7

21,3

10,7

19,9

25,1

30,8

18,9

13,8

27,3

33,3

27,3

21,1

11,3

16,2

24,7

SDQ - emotionele
problemen

14,2

13,4

14,9

11,1

17,6

11,1

11,8

17,9

19,4

17,8

11,2

17,3

21,8

15,9

14,1

11,5

12,6

17,6

SDQ gedragsproblemen

15,4

17,7

13,1

16,6

14,1

8,5

17,3

20,4

21,0

19,6

12,8

22,8

25,1

22,0

16,6

10,0

13,8

19,0

SDQ - hyperactiviteit/
aandachtstekort

9,9

13,3

6,5

9,1

10,8

9,3

13,3

11,0

9,0

10,3

7,2

10,1

13,3

11,7

11,6

7,9

8,4

13,8

SDQ - problemen
met leeftijdgenoten

19,9

22,0

17,8

19,4

20,5

9,4

20,0

30,2

37,4

14,0

12,4

28,6

36,3

30,8

22,0

11,0

17,6

23,2

SDQ - prosociaal
gedrag

95,2

93,9

96,4

94,2

96,2

96,9

97,5

94,0

91,2

96,9

94,3

93,4

93,8

92,5

96,0

96,0

95,0

95,6

Bij dikgedrukte percentages verschillen de groepen significant van elkaar.
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Zo is de lichamelijke gezondheid van Amsterdamse kinderen!
In Nederland is het met de lichamelijke gezondheid van
kinderen over het algemeen goed gesteld. Welvaartsziekten
zoals hart- en vaatziekten komen onder kinderen relatief
weinig voor. Chronische aandoeningen ontwikkelen zich,

3
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afhankelijk van erfelijke aanleg en leefstijl, meestal pas
op latere leeftijd. Aandoeningen zoals astma, eczeem en
migraine komen wel vaak onder kinderen voor.
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De meeste Amsterdamse kinderen poetsen 2 keer per dag hun tanden
en bezoeken jaarlijks de tandarts. Vooral kinderen van Turkse en
overige, niet-westerse afkomst hebben een minder goede mondhy
giëne, evenals kinderen uit gezinnen met een lage SES. Kinderen uit
Zuidoost hebben het minst vaak een goede mondhygiëne. Daarnaast
hebben bijna 4 van de 10 Amsterdamse kinderen een gezondheids
klacht. Problemen aan de luchtwegen komen zowel bij 5- als 10-jarigen
het meest voor. Slechts een klein percentage kinderen heeft echter
meer dan 3 weken school verzuimd vanwege gezondheidsredenen.
4.1 Mondgezondheid
Goede mondhygiëne
De meeste Amsterdamse kinderen (86%) poetsen 2 keer per dag hun
tanden en bezoeken jaarlijks de tandarts (tabel 4.1) u. Hiermee hebben de
meeste kinderen een goede mondhygiëne k. Dit geldt vaker voor 10-jarige
kinderen dan voor 5-jarigen. Het zijn vooral Nederlandse kinderen die vaak
een goede mondhygiëne hebben (figuur 4.1). Verder hebben kinderen uit
een gezin met een hogere SES vaker een goede mondhygiëne. Kinderen
in het stadsdeel Centrum hebben het vaakst een goede mondhygiëne
(bijlage 1) u.

Figuur 4.1 Het percentage Amsterdamse kinderen dat volgens hun ouders
een goede mondhygiëne heeft naar etnische herkomst.
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Een goede mondhygiëne houdt in dat kinderen 2 keer per dag hun
tanden poetsen en jaarlijks de tandarts bezoeken.
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Wat betreft mondhygiëne zijn er geen vergelijkende cijfers gevonden in
andere onderzoeken.
Tweemaal daags tanden poetsen
Ruim 9 van de 10 kinderen (91%) poetsen 2 keer per dag hun tanden
(tabel 4.1) u. Kinderen van 5 jaar oud doen dit vaker dan 10-jarige kinderen.
Antilliaanse/Arubaanse kinderen poetsen het vaakst 2 keer per dag hun
tanden. Kinderen uit een gezin met een middel-lage tot hoge SES poetsen
vaker hun tanden dan kinderen met een lage SES. Tot slot poetsen
kinderen in Zuid het vaakst tweemaal daags hun tanden (bijlage 1) u.
Ander onderzoek bevestigt het Amsterdamse beeld dat er wat betreft
tanden poetsen geen verschil is tussen jongens en meisjes en dat kinderen
uit een gezin met een hogere SES vaker hun tanden poetsen (1).

k
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Jaarlijks tandartsbezoek
Van de Amsterdamse kinderen bezoekt 94% jaarlijks de tandarts (tabel
4.1) u. Dit geldt vaker voor 10-jarige kinderen dan voor 5-jarige kinderen.
Het zijn vooral Nederlandse kinderen die jaarlijks naar de tandarts gaan.
Ook kinderen met een hoge SES bezoeken vaker jaarlijks de tandarts dan
andere kinderen. Verder gaan kinderen die bij beide ouders wonen ook
vaker naar de tandarts dan kinderen die niet bij beide ouders wonen.
Kinderen die in Centrum wonen gaan het vaakst jaarlijks naar de tandarts
(bijlage 1) u.
Het percentage kinderen in Amsterdam dat jaarlijks de tandarts bezoekt
komt overeen met landelijke cijfers en cijfers uit andere delen van
Nederland. Landelijk gezien bezoekt 95% van de kinderen van 4 tot 12 jaar
minstens 1 keer per jaar de tandarts (13). In de regio IJssel Vecht bezoekt
91% van de kinderen van 4 tot 6 jaar en 98% van de kinderen van 6 tot 12
jaar minimaal 1 keer per jaar de tandarts. Ook hier worden geen verschil
len tussen jongens en meisjes gevonden (1). Verder gaan in Utrecht vooral
Turkse kinderen minder vaak naar de tandarts (25). In Amsterdam geldt dit
vooral voor kinderen van overige, niet-westerse afkomst en Antilliaanse/
Arubaanse kinderen.
4.2 Gezondheidsklachten
Van de kinderen in Amsterdam heeft 38% volgens de ouders minstens
1 gezondheidsklacht- of probleem (tabel 4.1) u. Surinaamse kinderen
hebben het vaakst problemen met hun gezondheid, net als kinderen met
een middel-hoge SES. Tot slot hebben kinderen die niet bij beide ouders
wonen vaker klachten dan kinderen die wel bij beide ouders wonen.
Zowel onder 5- als 10-jarige kinderen komen problemen met de luchtwe
gen volgens de ouders het meest voor. Voor de jongere kinderen wordt
de top 3 van gezondheidsklachten aangevuld door (bed)plasproblemen en
problemen met het gehoor (figuur 4.2). Voor de oudere kinderen wordt de
top 3 van gezondheidsklachten aangevuld door problemen met de ogen
en klachten aan de rug, voeten of benen (figuur 4.3).
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Figuur 4.2 De top 3 van meest voorkomende gezondheidsklachten onder
5-jarige Amsterdamse kinderen volgens hun ouders.
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Figuur 4.3 De top 3 van meest voorkomende gezondheidsklachten onder
10-jarige Amsterdamse kinderen volgens hun ouders.
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Net als in Amsterdam zijn ook landelijk en in andere delen van Nederland
problemen met de luchtwegen de meest voorkomende gezondheidsklacht
bij kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Gemiddeld heeft 10% van de kinderen
in Nederland hier volgens de ouders last van (18). Regionale onderzoeken
rapporteren vergelijkbare percentages van 8% tot 10% (1, 6, 7). In IJssel
Vecht komen luchtwegproblemen, net als in Amsterdam, vaker voor bij
kinderen van 0-6 jaar dan bij kinderen van 6-12 jaar (1). Verder heeft 7%
van de 5-jarige kinderen in Utrecht volgens de jeugdgezondheidszorg
plasproblemen (25). Dit komt overeen met onze bevindingen. Elders in
Nederland varieert het percentage kinderen met zindelijkheidsproblemen
van 9% tot 28% (1, 6, 7, 21). Daarnaast heeft 12% van de 5-jarige kinderen
in Utrecht volgens de jeugdgezondheidszorg problemen met het gehoor
(25). In Utrecht komen gehoorproblemen bij jonge kinderen dus 2 keer zo
vaak voor dan in Amsterdam.

Voor dit onderdeel zijn in andere onderzoeken vanwege verschillen in de
definitie van schoolverzuim geen vergelijkende cijfers gevonden.

Voor problemen met de ogen en de rug, voeten en benen zijn voor
10-jarige kinderen in andere rapporten geen vergelijkende cijfers
gevonden.
4.3 Schoolverzuim
In het Amsterdamse basisonderwijs heeft 3% van de kinderen in het
schooljaar 2009-2010 meer dan 3 weken school verzuimd l wegens zijn/
haar gezondheid (tabel 4.1) u. Dit geldt vaker voor 5-jarige kinderen dan
voor 10-jarigen. Het zijn vooral kinderen van Antilliaanse/Arubaanse
afkomst die school hebben verzuimd. Kinderen uit gezinnen met een
lagere SES verzuimen vaker van school dan kinderen met een hoge SES.
Schoolverzuim komt ook vaker voor bij kinderen die niet bij beide ouders
wonen. Tot slot wonen de meeste kinderen die meer dan 3 weken school
hebben verzuimd in stadsdeel West (bijlage 1) u.
h

l

3

Achtergrondinformatie over dit onderwerp vindt u in hoofdstuk 6. u

ga naar inhoudsopgave

20
Zo gezond zijn Amsterdamse kinderen! Eindrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2009 - 2010

3

ga naar vorige weergave

Tabel 4.1 Zo is de lichamelijke gezondheid van Amsterdamse kinderen naar achtergrondkenmerken (%)
Totaal

Geslacht

Leeftijd

Etniciteit

SES

Gezinssituatie

Jongen

Meisje

5
jaar

10
jaar

Nederlands

Surinaams

Marokkaans

Turks

Antilliaans/
Arubaans

Overig,
westers

Overig,
nietwesters

Laag

Middellaag

Middelhoog

Hoog

Bij
beide
ouders

Niet bij
beide
ouders

Goede mondhygiëne

85,7

85,2

86,3

83,9

87,7

90,4

84,4

87,4

75,5

86,0

87,7

77,9

80,1

85,8

86,3

87,3

86,3

84,6

Tweemaal daags
tanden poetsen

91,0

90,5

91,5

92,1

89,8

92,5

91,9

92,5

81,6

95,2

92,5

88,8

85,8

91,9

92,4

91,3

91,0

91,2

Jaarlijks
tandartsbezoek

93,6

93,5

93,6

90,6

96,9

97,4

91,2

94,0

91,3

88,9

94,3

87,2

91,4

93,1

92,8

95,2

94,4

91,9

Gezondheidsklachten

38,0

39,2

36,7

39,2

36,6

36,0

42,2

40,8

34,4

40,3

35,8

39,6

37,0

38,8

42,3

35,7

36,6

41,6

Schoolverzuim
(meer dan 3 weken)

2,7

2,6

2,9

3,5

1,9

2,4

2,5

3,7

3,9

6,8

3,3

1,1

3,5

3,2

3,5

1,9

2,4

3,6

Bij dikgedrukte percentages verschillen de groepen significant van elkaar.
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5
Zo gezond eten en bewegen Amsterdamse kinderen!
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 hoeveelheid beweging. Wanneer iemand eenmaal

3
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overgewicht heeft, is het moeilijk om dat weer kwijt te
raken. Preventie is dus van belang, waarbij preventie van
overgewicht vooral gericht moet zijn op het stimuleren van
een gezond voedingspatroon en voldoende beweging.
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Meer dan de helft van de basisschoolkinderen in Amsterdam is lid
van een sportvereniging of een ander soort club. Daarnaast bewegen
de meeste kinderen volgens hun ouders minimaal 1 uur per dag
en besteden zij niet meer dan 2 uur per dag aan computeren en tv
kijken. Ook ontbijten veel kinderen dagelijks, drinkt ongeveer de helft
niet meer dan 2 gezoete dranken per dag en eet de meerderheid
dagelijks maximaal 3 tussendoortjes. Vooral Turkse kinderen hebben
een ongezonder eet- en beweegpatroon. Dit geldt ook voor kinderen
uit gezinnen met een lage SES. Verder hebben vooral kinderen uit
Noord, Zuidoost en Nieuw-West minder vaak een gezond eet- en
beweegpatroon.
5.1 Bewegen
Lidmaatschap sportvereniging en/of andere vereniging
In totaal is 62% van de kinderen in Amsterdam lid van een sportvereni
ging en/of een andere vereniging (tabel 5.1) u. Jongens zijn vaker lid van
een (sport)vereniging dan meisjes en 10-jarige kinderen zijn vaker lid dan
5-jarigen. Kinderen van Nederlandse afkomst zijn het vaakst lid van een
(sport)vereniging (figuur 5.1). Kinderen uit een gezin met een hoge SES
zijn bijna 2 keer zo vaak lid dan kinderen met een lage SES. Verder zijn
kinderen die bij beide ouders wonen vaker lid van een (sport)vereniging
dan kinderen die niet bij beide ouders wonen. Kinderen uit Centrum zijn
het vaakst lid (bijlage 1) u.
Het percentage Amsterdamse kinderen dat lid is van een sportvereniging
en/of een andere vereniging is hoger dan landelijk. Waar in Amsterdam
62% van de kinderen lid is van een (sport)vereniging is in Nederland
gemiddeld 54% van de kinderen van 3 tot 12 jaar lid. Dit landelijke
onderzoek bevestigt het beeld dat kinderen van 5-6 jaar oud minder vaak
lid zijn dan kinderen van 8-12 jaar oud. Ook rapporteert dit onderzoek dat,
evenals in Amsterdam, kinderen van niet-westerse afkomst minder vaak lid
van een (sport)vereniging zijn dan westerse kinderen. Dit geldt, overeen
komstig met onze bevindingen, ook voor kinderen uit gezinnen met een
lagere SES (27).
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Figuur 5.1 Het percentage Amsterdamse kinderen dat volgens hun ouders
lid is van een (sport)vereniging naar etnische herkomst.
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Lidmaatschap sportvereniging
Meer dan de helft van de Amsterdamse basisschoolkinderen (55%) is lid
van een sportvereniging, sportclub, sportschool of dansschool (tabel 5.1) u.
Jongens zijn vaker lid van een sportclub dan meisjes en kinderen van 10
jaar oud zijn vaker lid dan kinderen van 5 jaar. Nederlandse kinderen zijn
het vaakst lid van een sportvereniging. Kinderen uit een gezin met een
hoge SES zijn bijna 2 keer zo vaak lid van een sportclub dan kinderen met
een lage SES. Ook zijn kinderen die bij beide ouders wonen vaker lid dan
kinderen die niet bij beide ouders wonen. In Centrum wonen de kinderen
die het vaakst lid zijn van een sportvereniging (bijlage 1) u.
In Amsterdam ligt het percentage kinderen dat lid is van een sportver
eniging lager dan landelijk en elders in Nederland. Landelijke cijfers
geven aan dat 77% van de kinderen lid is van een sportvereniging (27).
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Onderzoeken uit andere delen van Nederland laten percentages zien
van 57% tot 74% (1, 3, 6, 7, 24). In Rotterdam en Brabant zijn, evenals in
Amsterdam, meer jongens dan meisjes lid van een sportvereniging (3, 7).
Ook bevestigen andere onderzoeken het beeld dat kinderen in de leeftijd
van 6-12 of 8-12 jaar vaker lid zijn van een sportclub dan jongere kinderen
(1, 7, 24). Net als in Amsterdam, zijn ook in Rotterdam kinderen van nietNederlandse afkomst minder vaak lid van een sportclub (3). Daarnaast
bevestigt onderzoek uit de regio IJssel Vecht het beeld dat kinderen uit
een gezin met een lage SES minder vaak lid zijn van een sportvereniging (1).
Lidmaatschap andere vereniging
Ruim 1 op de 5 kinderen in Amsterdam (21%) is lid van een ander soort
vereniging, zoals een muziekschool, een toneelschool, een schaakclub
of de scouting (tabel 5.1) u. Meisjes zijn vaker lid van een andere club
dan jongens en ook 10-jarigen zijn vaker lid dan 5-jarigen. Kinderen
van overige, westerse afkomst, Nederlandse kinderen en Antilliaanse/
Arubaanse kinderen zijn het vaakst lid van een ander soort vereniging.
Kinderen uit een gezin met een hoge SES zijn 2-3 keer zo vaak lid van een
andere club dan kinderen uit een gezin met een lagere SES. Verder zijn
kinderen uit Centrum het vaakst lid van een andere club (bijlage 1) u.
Het percentage kinderen in Amsterdam dat lid is van een andere club
dan een sportclub is vergelijkbaar met de regio IJssel Vecht. Evenals in
Amsterdam, zijn ook daar meisjes vaker lid van een dergelijke andere
vereniging dan jongens en dit geldt ook vaker voor kinderen van 6-12 jaar
dan voor kinderen van 4-5 jaar (1).

vaker lichamelijk actief dan meisjes. Verder bewegen vooral Nederlandse
kinderen minimaal 1 uur per dag, net als kinderen uit een gezin met een
hogere SES. Tot slot bewegen kinderen uit het stadsdeel Centrum het
vaakst tenminste 1 uur per dag (bijlage 1) u.

Amsterdamse kinderen bewegen volgens hun ouders gemiddeld
105 minuten per dag. Dat wil zeggen dat de kinderen dagelijks
1 uur en 3 kwartier buiten spelen, fietsen, wandelen of sporten.

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% (5). In de regio IJssel Vecht echter geeft 59% van
de ouders aan dat hun kind voldoet aan de NNGB (1). Onze bevindingen
voor Amsterdamse kinderen zijn zelfs nog hoger. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat ouders in onze vragenlijst een open vraag kregen over de
tijd dat hun kind per dag buiten speelt en/of sport. Het is aannemelijk dat
ouders de tijd dat hun kinderen daadwerkelijk actief buiten spelen en/of
sporten overschatten, waardoor in Amsterdam het percentage kinderen
dat voldoet aan de NNGB zo hoog is.

Dagelijks bewegen
De meerderheid van de Amsterdamse kinderen (89%) beweegt volgens
hun ouders minimaal 1 uur per dag en voldoet daarmee aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) m (tabel 5.1) u. Jongens zijn
i

m

3
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Beeldschermtijd
De meeste Amsterdamse kinderen (88%) hebben volgens hun ouders
n
maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag (tabel 5.1) u. Kinderen van 5
jaar oud kijken vaker hoogstens 2 uur per dag naar een televisie- en/of
computerscherm dan kinderen van 10 jaar. Vooral Nederlandse kinderen
blijven vaker onder deze 2-uursgrens dan andere kinderen. Ook kinderen
uit een gezin met een hoge SES besteden vaker maximaal 2 uur per dag
aan tv kijken en computeren, evenals kinderen die bij beide ouders wonen.
Kinderen uit Centrum hebben het vaakst maximaal 2 uur beeldschermtijd
per dag (bijlage 1) u.
j

Amsterdamse kinderen hebben volgens hun ouders gemiddeld 82
minuten per dag beeldschermtijd. Dat wil zeggen dat de kinderen
dagelijks bijna anderhalf uur computeren, tv kijken of spelen op de
spelcomputer.

De hoeveelheid tijd die Amsterdamse kinderen besteden aan televisie
kijken en/of computeren is vergelijkbaar met andere regio’s en ook
landelijk. Landelijk onderzoek laat zien dat 81% van de kinderen van 3 jaar
en ouder dagelijks maximaal 2 uur beeldschermtijd heeft (27). Elders in
Nederland varieert dit percentage tussen de 73% en de 90% (1, 6, 7, 23,
24). In Rotterdam daarentegen ligt dit percentage lager: daar kijkt 54% van
de kinderen van 5-6 jaar en 34% van de kinderen van 10-11 jaar maximaal
2 uur per dag naar een beeldscherm (3). Dit Rotterdamse onderzoek
bevestigt wel het beeld dat kinderen van 10-11 jaar meer televisie kijken en
computeren dan kinderen van 5-6 jaar en dat kinderen van Nederlandse
afkomst vaker maximaal 2 uur beeldschermtijd hebben dan niet-Neder
landse kinderen (3).

n

3
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5.2 Voeding
Dagelijks ontbijten
De meeste kinderen (92%) ontbijten volgens hun ouders elke dag (tabel
5.1) u. Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes. Ook 5-jarige kinderen
ontbijten regelmatiger dan 10-jarige kinderen. Vooral Nederlandse
kinderen en kinderen van overige, westerse afkomst ontbijten volgens hun
ouders iedere dag (figuur 5.2). Verder ontbijten kinderen uit een gezin
met een hoge SES het vaakst dagelijks. Ook kinderen die bij beide ouders
wonen ontbijten vaker dagelijks dan kinderen die niet bij beide ouders
wonen. Tot slot ontbijten kinderen uit Zuid volgens hun ouders het vaakst
dagelijks (bijlage 1) u.
Figuur 5.2 Het percentage Amsterdamse kinderen dat volgens hun ouders
dagelijks ontbijt naar etnische herkomst.
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Onderzoeken uit andere delen van Nederland laten een vergelijkbaar
beeld zien: 89% tot 98% van de kinderen ontbijt minimaal 5 dagen per
week of zelfs dagelijks (1, 3, 7, 21, 23, 24). Evenals in Amsterdam, ontbijten
jongens in Rotterdam regelmatiger dan meisjes (3). Andere onderzoeken
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bevestigen daarnaast het beeld dat jongere kinderen vaker dagelijks
ontbijten dan oudere kinderen (1, 3, 23). Onze bevinding dat Nederlandse
kinderen regelmatiger ontbijten dan Turkse en Marokkaanse kinderen
wordt bevestigd door Rotterdams onderzoek (3). In andere regio’s
ontbijten kinderen met een hoge SES vaker dagelijks, net als in Amsterdam
(1, 23).
Gezoete dranken
Ongeveer de helft van de Amsterdamse kinderen (53%) drinkt volgens
hun ouders weinig gezoete dranken o (tabel 5.1) u. Meisjes drinken vaker
maximaal 2 gezoete drankjes per dag dan jongens en ook 5-jarigen blijven
vaker onder deze grens dan 10-jarigen. Kinderen van overige, westerse
afkomst en Nederlandse kinderen drinken de minste gezoete dranken
(figuur 5.3). Verder blijven kinderen uit een gezin met een hoge SES vaker
onder de grens van 2 gezoete dranken dan kinderen met een lagere
SES. Ook kinderen die bij beide ouders wonen drinken vaker maximaal
2 gezoete dranken dan kinderen die niet bij beide ouders wonen. In
Centrum drinken kinderen het vaakst maximaal 2 gezoete dranken per dag
(bijlage 1)u.

Figuur 5.3 Het aantal glazen gezoete dranken naar etnische herkomst dat
Amsterdamse kinderen volgens hun ouders dagelijks drinken.
2,5
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Amsterdamse kinderen drinken gemiddeld
2,7 glazen gezoete dranken per dag.
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Het percentage Amsterdamse kinderen dat dagelijks maximaal 2 gezoete
dranken drinkt is lager dan in Rotterdam. Daar drinkt 64% van de kinderen
van 5-6 jaar en 66% van de kinderen van 10-11 jaar weinig gezoete
dranken, waar deze percentages in Amsterdam respectievelijk 55% en
51% bedragen. Rotterdams onderzoek bevestigt verder het beeld dat
meisjes vaker onder de grens van 2 gezoete dranken blijven dan jongens.
Evenals in Amsterdam, is er in Rotterdam een verschil naar herkomst
zichtbaar. Ook in Rotterdam overschrijden vooral Antilliaanse/Arubaanse
en Surinaamse kinderen vaker de grens van 2 gezoete dranken per dag (3).
Overeenkomstig met onze bevindingen drinken kinderen met een hoge
SES in de regio Gelre-IJssel vaker maximaal 2 gezoete dranken per dag
(23).
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Tussendoortjes
De meeste Amsterdamse kinderen (93%) eten volgens hun ouders weinig
tussendoortjes p (tabel 5.1) u. Kinderen van 5 jaar oud eten vaker maximaal 3
tussendoortjes per dag dan kinderen van 10 jaar oud. Vooral Nederlandse
kinderen en kinderen van overige, westerse afkomst blijven vaker onder
de grens van 3 tussendoortjes. Verder eten kinderen uit een gezin met
een middel-hoge of hoge SES minder tussendoortjes per dag (figuur 5.4).
Kinderen die bij beide ouders wonen eten vaker maximaal 3 tussendoor
tjes dan kinderen die niet bij beide ouders wonen. Kinderen uit Centrum
eten het vaakst maximaal 3 tussendoortjes (bijlage 1) u.
l

Het percentage kinderen in Amsterdam dat dagelijks maximaal 3 tussen
doortjes eet is vergelijkbaar met andere delen van Nederland. Waar in
Amsterdam 93% van de kinderen weinig tussendoortjes eet, varieert dit in
andere onderzoeken tussen 88% en 96% (3, 6, 7, 21). Daarnaast bevestigen
meerdere onderzoeken het beeld dat jongere kinderen vaker onder de
grens van maximaal 3 tussendoortjes per dag blijven dan oudere kinderen
(1, 3, 7, 21, 23). Evenals in Amsterdam, is er in Rotterdam een verschil
naar herkomst zichtbaar. In Rotterdam overschrijden vooral Antilliaanse/
Arubaanse en Surinaamse kinderen vaak de grens van 3 tussendoortjes (3),
terwijl dit in Amsterdam ook geldt voor Turkse en Marokkaanse kinderen.
Tot slot eten in de regio Gelre-IJssel kinderen met een hoge SES vaker
maximaal 3 tussendoortjes per dag, net als in Amsterdam (23).

Amsterdamse kinderen eten gemiddeld 2,2 tussendoortjes per dag.

Figuur 5.4 Het aantal tussendoortjes naar sociaaleconomische status dat
Amsterdamse kinderen volgens hun ouders dagelijks eten.
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Tabel 5.1 Zo gezond eten en bewegen Amsterdamse kinderen naar achtergrondkenmerken (%)
Totaal

Geslacht

Leeftijd

Etniciteit

SES

Gezinssituatie

Jongen

Meisje

5
jaar

10
jaar

Nederlands

Surinaams

Marokkaans

Turks

Antilliaans/
Arubaans

Overig,
westers

Overig,
nietwesters

Laag

Middellaag

Middelhoog

Hoog

Bij
beide
ouders

Niet bij
beide
ouders

Lidmaatschap
sportvereniging en/of
andere vereniging

62,2

63,7

60,6

51,7

73,7

78,5

52,3

47,0

39,1

62,0

70,7

54,7

38,0

48,8

57,3

74,0

64,2

59,1

Lidmaatschap
sportvereniging

54,8

59,3

50,2

44,7

65,9

70,5

44,9

43,1

33,8

48,5

61,6

45,9

34,2

42,8

50,3

65,8

57,2

51,0

Lidmaatschap andere
vereniging

21,3

16,5

26,0

14,4

28,9

28,2

17,7

8,8

12,3

27,2

30,8

19,8

9,5

11,6

15,9

29,0

22,0

20,0

Dagelijks bewegen
(min. 1 uur per dag)

89,2

90,7

87,6

88,8

89,5

93,2

86,8

86,8

86,7

90,6

91,9

83,0

87,6

86,8

89,1

90,6

89,5

89,0

Beeldschermtijd
(max. 2 uur per dag)

88,3

87,6

89,0

91,5

84,7

94,6

87,8

83,4

82,0

85,1

90,7

81,3

76,7

85,7

85,6

93,0

89,3

86,2

Dagelijks ontbijten

92,4

93,9

90,8

93,5

91,2

98,3

90,0

87,1

82,5

89,7

97,2

89,0

82,8

86,7

91,8

96,5

93,2

90,6

Gezoete dranken
(max. 2 per dag)

53,3

51,1

55,5

55,0

51,2

59,9

40,3

47,3

48,9

40,9

64,6

49,1

41,5

42,4

47,0

62,8

55,3

48,2

Tussendoortjes
(max. 3 per dag)

93,0

93,2

92,7

93,7

92,1

96,5

91,7

89,5

88,9

86,7

96,5

89,6

88,0

88,2

92,9

96,1

93,9

91,0

Bij dikgedrukte percentages verschillen de groepen significant van elkaar.
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De kleine lettertjes
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6.1 Wat hebben we gedaan en hoe hebben we dat aangepakt?
Om goed gezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van Amsterdamse
kinderen en jongeren. De GGD Amsterdam onderzoekt ieder jaar met de
Jeugdgezondheidsmonitor de lichamelijke en sociaal-emotionele 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 uitgebracht. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft niet alleen inzicht in
de gezondheid van de jeugd op gemeentelijk niveau, maar ook op stadsdeelniveau.
De Jeugdgezondheidsmonitor voor kinderen in het basisonderwijs wordt
uitgevoerd met behulp van een vragenlijst aan de ouders. De belangrijkste onderwerpen die in de vragenlijst worden nagevraagd zijn de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid en het eet- en beweeggedrag
van het kind. Een voorbeeld van de vragenlijst is te vinden op de website
Gezondheid in Beeld (www.gezond.amsterdam.nl/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 vragenlijsten worden vervolgens meegenomen naar het PGO. De arts of verpleegkundige van de
jeugdgezondheidszorg gebruikt deze vragenlijsten voor de uitvoering
van het PGO en risicotaxatie bij 5-jarigen. Als zij klaar zijn met de vragenlijsten, sturen zij deze geanonimiseerd op naar de onderzoekers van de
Jeugdgezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam, die deze verwerken
voor analyse en rapportage.
6.2 Representativiteit van de kinderen
Aan de hand van gegevens van de Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)
van de gemeente Amsterdam is beoordeeld in hoeverre de verzamelde
gegevens representatief zijn voor alle 5- en 10-jarigen in Amsterdam.
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Door selectieve non-respons is de onderzoekspopulatie niet helemaal
representatief voor alle 5- en 10-jarigen in Amsterdam. Om toch uitspraken te kunnen doen over de totale Amsterdamse bevolking van 5 en 10
jaar zijn de gegevens gewogen. Bij het wegen is de samenstelling van de
onderzoekspopulatie vergelijkbaar gemaakt met de samenstelling van de
totale Amsterdamse bevolking van 5 en 10 jaar op 1 januari 2010. Hierbij
is, volgens de ‘Richtlijn wegen voor GGD-epidemiologen’, gekeken naar
geslacht, leeftijd en etniciteit (8). Na weging zijn de resultaten representatief voor alle Amsterdamse 5- en 10-jarigen voor deze 3 kenmerken.
In dit rapport wordt een verschil tussen groepen alleen in de tekst
beschreven als dit verschil significant is (p<0,05). In de tabellen worden
significante verschillen dikgedrukt weegegeven. Als een verschil significant is, betekent dit dat de kans klein is (maximaal 5%) dat dit gevonden
verschil op toeval berust. Verschillen zijn getoetst met de chi-kwadraat
toets. De analyses zijn verricht met behulp van SPSS.
6.3 Achtergrondkenmerken van de kinderen
Etniciteit
De etnische herkomst van kinderen is gebaseerd op informatie over het
geboorteland van de vader, de moeder en het kind zelf. Als uitgangspunt
voor de toekenning van een bepaalde etniciteit geldt de vernieuwde
‘Standaarddefinitie allochtonen’ (10). Naast deze definitie is ook een
standaardindeling van allochtonen geïntroduceerd, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Bij de nietwesterse allochtonen wordt vaak onderscheid gemaakt naar de volgende
herkomstlanden: Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen/
Aruba (11). In deze rapportage worden de volgende 7 categorieën onderscheiden: Nederlands, Surinaams, Marokkaans, Turks, Antilliaans/Arubaans,
Overig westers en Overig niet-westers.
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Sociaaleconomische status
De sociaaleconomische status (SES) van de basisschoolkinderen is
gebaseerd op informatie over het opleidingsniveau van de ouders. Volgens
richtlijnen van het CBS is het opleidingsniveau van de ouders ingedeeld in
4 klassen (12):
Opleidingsniveau

Omschrijving

Laag

Geen opleiding, basisonderwijs

Middel-laag

VMBO, LBO, VBO, MAVO (lager voortgezet onderwijs)

Middel-hoog

MBO, HAVO, VWO (hoger voortgezet onderwijs)

Hoog

HBO, WO

In dit rapport wordt voor het bepalen van de SES van het kind het hoogste
opleidingsniveau binnen het gezin aangehouden.
Gezinssituatie
Voor het bepalen van de gezinssituatie waarin de kinderen opgroeien
wordt gebruik gemaakt van de ‘Standaardvraagstelling gezinssamenstelling’ van de Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid (19). Hierbij
worden de volgende 5 categorieën onderscheiden:
• het kind woont bij de vader en moeder samen;
• het kind woont bij de vader/moeder en zijn/haar partner;
• het kind woont ongeveer de helft van de tijd bij de moeder en de helft
van de tijd bij de vader (co-ouders);
• het kind woont alleen bij de vader/moeder (eenoudergezin);
• het kind woont bij anderen, bijvoorbeeld pleegouders, andere familie
of in een internaat.
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In deze rapportage maken wij een tweedeling van deze oorspronkelijke 5 klassen van gezinssituatie. De traditionele gezinnen en co-ouders
vormen samen de categorie ‘het kind woont bij beide ouders’. De andere
3 groepen (vader/moeder en zijn/haar partner, eenoudergezin en bij
anderen), vormen samen de categorie ‘het kind woont niet bij beide
ouders’.
Stadsdelen
De stad Amsterdam is opgedeeld in 8 stadsdelen: Noord, Oost, Zuidoost,
Zuid, Centrum, West, Nieuw-West en Westpoort (16). Aangezien er in
Westpoort bijna geen kinderen wonen, is Westpoort voor dit rapport
samengevoegd met het stadsdeel West. Hoewel de gemeente Diemen
sinds 1 januari 2008 onder de zorg van de GGD Amsterdam valt, wordt er
voor Diemen apart gerapporteerd in een factsheet. Hiervoor is gekozen,
omdat voor Diemen geen cijfers over de bevolkingssamenstelling voor alle
etniciteiten beschikbaar zijn. Daardoor is het niet mogelijk om de cijfers
voor de kinderen uit Diemen op dezelfde wijze te wegen naar geslacht,
leeftijd en etniciteit als voor de kinderen uit Amsterdam.
6.4 Uitkomstmaten
SDQ
De sociaal-emotionele gezondheid bij basisschoolkinderen is gemeten
met behulp van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Deze
vragenlijst bestaat uit 25 items. Aan de hand van de antwoorden op 20
van deze items wordt de SDQ-totaalscore berekend. Deze totaalscore
geeft aan in hoeverre een kind sociaal-emotionele problemen heeft.
Bovendien worden er op basis van alle 25 items scores berekend voor
5 subschalen; voor iedere subschaal worden 5 items gebruikt. Deze
subschalen zijn emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit/
aandachtstekort, problemen met leeftijdgenoten en prosociaal gedrag
(hulp bieden, vriendelijk zijn, delen e.d.). De afkapwaardes, zoals beschreven in de ‘Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de jeugdgezondheidszorg’, zijn gebruikt om de score van een kind op een subschaal
of de totaalscore te berekenen (4).
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Onderdeel

Normale
score

Score in het
grensgebied

Verhoogde
score

SDQ – totaalscore

0-10

11-13

14-40

SDQ - emotionele problemen

0-3

4

5-10

SDQ – gedragsproblemen

0-2

3

4-10

SDQ – hyperactiviteit/aandachtstekort

0-5

6

7-10

SDQ - problemen met leeftijdgenoten

0-2

3

4-10

SDQ - prosociaal gedrag

6-10

5

0-4

De scores op de SDQ zijn onderverdeeld in 3 groepen: een normale score,
een score in het grensgebied en 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 dus groot. Kinderen met een score in het grensgebied hebben een grote kans op sociaal-emotionele problemen. In
deze rapportage zijn kinderen met een score in het grensgebied en een
verhoogde score bij elkaar genomen.
Goede mondhygiëne
Een goede mondhygiëne houdt in dat kinderen 2 keer per dag hun tanden
(laten) poetsen met (fluoride)tandpasta en dat zij jaarlijks de tandarts
bezoeken. Dit is gebaseerd op informatie van de Lokale en Nationale
Monitor Jeugdgezondheid (20).
Schoolverzuim
In dit rapport wordt schoolverzuim gedefinieerd als meer dan 3 weken
verzuim om gezondheidsredenen gedurende het afgelopen schooljaar.
Dagelijks bewegen
De mate van lichamelijke activiteit wordt in dit rapport bepaald aan de
hand van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De NNGB
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houdt in dat kinderen 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 (22). Over het algemeen wordt aangenomen dat
dit tweede deel van de norm bereikt wordt door gymlessen op school.
Wanneer ouders aangeven dat hun kind minimaal 60 minuten per dag
beweegt, wordt het kind in dit rapport dan ook gezien als lichamelijk
actief.
Beeldschermtijd
In dit rapport wordt beeldschermtijd gebruikt als maat voor de lichamelijke inactiviteit van kinderen. Hoewel er geen Nederlandse norm is voor
de maximale dagelijkse hoeveelheid beeldschermtijd, zijn er wel verschillende nationale en internationale organisaties die gespecialiseerd zijn in
jeugd en media. Vanuit bijvoorbeeld de American Academy of Pediatrics
geldt voor 2- tot 12-jarigen de norm van maximaal 2 uur beeldschermtijd
per dag (2). In dit rapport is deze norm van maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag aangehouden. Deze norm sluit tevens aan bij onder andere
het Amsterdamse Overbruggingsplan Overgewicht en de campagne
‘Over gewicht gesproken’ van de GGD Amsterdam (17). 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 dit rapport
binnen de grens voor de maximale dagelijkse hoeveelheid beeldschermtijd.
Gezoete dranken
Er is geen officiële Nederlandse norm voor de maximale hoeveelheid
gezoete dranken per dag. Er wordt in ons land door het Voedingscentrum
slechts aangeraden erop te letten dat het aantal gezoete dranken per
dag niet teveel wordt (26). Wij kiezen hier voor een norm van maximaal
2 gezoete dranken per dag. Deze norm sluit aan bij onder andere het
Amsterdamse Overbruggingsplan Overgewicht en de campagne ‘Over
gewicht gesproken’ van de GGD Amsterdam (17). Daarom geldt hier
dat kinderen die 2 of minder gezoete dranken per dag nuttigen, weinig
gezoete dranken drinken.
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Tussendoortjes
Evenals voor gezoete dranken is er geen Nederlandse norm voor tussen
doortjes. Er wordt in ons land door het Voedingscentrum slechts aange
raden erop te letten dat het aantal tussendoortjes per dag niet teveel
wordt (26). Wij kiezen hier voor een norm van maximaal 3 tussendoor
tjes per dag. Deze norm sluit aan bij onder andere het Amsterdamse
Overbruggingsplan Overgewicht en de campagne ‘Over gewicht
gesproken’ van de GGD Amsterdam (17). Daarom geldt hier dat kinderen
die 3 of minder tussendoortjes per dag nuttigen, weinig tussendoortjes
eten.

3

ga naar inhoudsopgave

33
Zo gezond zijn Amsterdamse kinderen! Eindrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2009 - 2010

3

ga naar vorige weergave

Literatuur
1.

Baltissen A, Bleeker S, Borsboom S, Schiltman R, Schoot Uiterkamp
L, Spauwen M. Regiorapport gezondheidsmonitor kinderen.
Gezondheid, ontwikkeling en vrijetijdsbesteding van kinderen van
0-12 jaar. Zwolle: GGD regio IJssel Vecht, 2006.

2.

Bar-on ME, Broughton DD, Buttross S, Corrigan S, Gedissman A,
Rosario Gonza’lez de Rivas M, Rich M, Shifrin DL. Children, adoles
cents, and television. Pediatrics 2001; 107(2): 423-426.

3.

Berg-de Ruijter R van den, Einde-Bus A van den, Elst M van der, Haan
C de, Vermunt L, Kraan E van der, Looij-Jansen P van der, Dommisse
van Berkel A. Jeugdmonitor Rijnmond. Rapportage gemeente
Rotterdam 2009. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond, 2010.

4.

5.

6.

7.

3

8.

Brink C van den, Uitenbroek D, Brink M van den, Boer E de, Hajema
K, Schipper M. Richtlijn wegen voor GGD-epidemiologen. Utrecht:
GGD Nederland, 2009.

9.

Buren LP van, Toet J, Ameijden EJC van. Jeugdmonitor Utrecht.
Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Schooljaar 2009-2010. Utrecht:
GG&GD Utrecht, 2011.

10.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Standaarddefinitie allochtonen.
Den Haag/Heerlen: CBS, 2000.

11.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Standaardindeling westerse en
niet-westerse allochtonen. Den Haag/Heerlen: CBS, 2000.

12.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistisch jaarboek 2000. Den
Haag/Heerlen: CBS, 2000.

13.

Centraal Bureau voor de Statistiek. StatLine. Den Haag/Heerlen: CBS,
2010.

Bernaards C. Bewegen in Nederland 2000-2010. Resultaten
TNO-monitor bewegen en gezondheid. Leiden: TNO, 2011.

14.

Jong I de (Dienst Onderzoek en Statistiek). Stadsbrede cijfers voor 5en 10-jarige kinderen. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 2011.

Boer E de. Brabantse jeugdmonitor 2008. Kernbevindingen 0- t/m
11-jarigen. ’s-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2009.

15.

Dorsselaer S van, Zeijl E, Eeckhout S van den, Bogt T ter, Vollebergh
W. HBSC 2005. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland.
Utrecht: Trimbos-instituut, 2007.

Berkel A van, Crone M, Neppelenbroek S, Spijkers E, Vellema M,
Vogels T. Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de jeugd
gezondheidszorg. Vragenlijst voor het signaleren van psychosociale
problemen bij kinderen van 7-12 jaar. Utrecht: GGD Nederland, 2006.

Boer E de. Jeugdenquête 2008. Kernbevindingen 0 t/m 11 jarigen.
’s-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2009.

ga naar inhoudsopgave

34
Zo gezond zijn Amsterdamse kinderen! Eindrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2009 - 2010

3

ga naar vorige weergave

16.

Gemeente Amsterdam. Gemeente, stadsdelen. Amsterdam:
Gemeente Amsterdam, 2011.

17.

Gezond Amsterdam. Beleid, onderzoek & preventie. Beweging,
voeding & overgewicht. Overbruggingsplan & Gezond leven. Over
gewicht gesproken. Ouders van 0-6 jarigen/ouders van 7-12 jarigen/
gezonde voeding. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 2011.

18.

3

Herten M van. De gezondheid van Nederlandse kinderen. In: Hilten
O van, Mares AMHM (red.). Gezondheid en zorg in cijfers 2008. Den
Haag/Heerlen: CBS, 2008.

19.

Lokale en nationale monitor jeugdgezondheid. Standaardvraagstelling
gezinssamenstelling. Via www.monitorgezondheid.nl, 2009.

20.

Lokale en nationale monitor jeugdgezondheid. Standaardvraagstelling
mondgezondheid. Via www.monitorgezondheid.nl, 2008.

21.

Meertens Y, Duijnhoven M van. Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen
2008-2009. Kernpunten regio Zuidoost-Brabant. Helmond: GGD
Brabant-Zuidoost, 2009.

22.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Kennisplein sport
bewegen, veel gestelde vragen, normen voor bewegen, de normen
voor jongeren (onder de 18 jaar). Ede: NISB, 2011.

23.

Oude Groeniger I, Vries M de, Oord-Jansen SC van. Kinderen in
de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de jeugdmonitor 2009. In:
Gezondheidsatlas van de regio Gelre-IJssel. Apeldoorn: GGD GelreIJssel, 2010.

ga naar inhoudsopgave

24.

Star M van der. Rapport kindermonitor 2009/2010 gemeente
Nijmegen. Gezondheid, welzijn en leefwijze van kinderen in de
gemeente Nijmegen. Nijmegen: GGD regio Nijmegen, 2010.

25.

Toet J, Buren L van, Zwikker H, Vleems R, Bergen A van, Schreurs H,
Ameijden E van. Themarapport volksgezondheidsmonitor Utrecht
2010. Utrecht: GG&GD Utrecht, 2010.

26.

Voedingscentrum. Mijn kind en ik. Den Haag: Voedingscentrum, 2011.

27.

Zeijl E, Crone M, Wiefferink K, Keuzenkamp S, Reijneveld M. Kinderen
in Nederland. Den Haag/Leiden: SCP en TNO, 2005.

35
Zo gezond zijn Amsterdamse kinderen! Eindrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2009 - 2010

3

ga naar vorige weergave

Bijlage 1 Resultaten naar stadsdelen (%)
Totaal

Stadsdeel
Noord

Oost

Zuidoost

Zuid

Centrum

West*

Nieuw-West

SDQ - totaalscore

18,9

25,4

15,4

23,7

11,0

9,1

22,9

22,4

SDQ - emotionele problemen

14,2

18,9

11,5

15,9

9,5

11,4

17,9

14,7

SDQ - gedragsproblemen

15,4

21,8

12,4

19,3

9,7

9,5

18,0

16,6

SDQ - hyperactiviteit/aandachtstekort

9,9

11,1

9,2

12,1

8,6

7,1

11,3

9,8

SDQ - problemen met leeftijdgenoten

19,9

26,4

16,7

23,0

11,4

9,3

24,8

24,6

SDQ - prosociaal gedrag

95,2

95,4

94,7

95,3

97,2

96,0

92,4

95,3

Goede mondhygiëne

85,7

85,9

88,1

79,0

87,2

88,6

82,7

86,3

Tweemaal daags tanden poetsen

91,0

90,9

92,5

88,1

92,8

90,8

90,1

90,1

Jaarlijks tandartsbezoek

93,6

93,6

95,0

88,5

92,9

96,8

91,3

95,7

Gezondheidsklachten

38,0

40,2

38,3

40,5

35,7

33,6

37,4

38,1

Schoolverzuim (meer dan 3 weken)

2,7

3,2

2,0

2,7

2,3

1,0

4,3

3,4

Lidmaatschap sportvereniging en/of
andere vereniging

62,2

54,9

64,0

51,7

75,0

77,5

54,6

60,7

Lidmaatschap sportvereniging

54,8

49,1

57,1

43,8

65,3

69,0

46,1

54,9

Lidmaatschap andere vereniging

21,3

16,8

20,6

17,6

30,6

34,1

19,4

16,3

Dagelijks bewegen (min. 1 uur per dag)

89,2

87,7

90,5

86,0

92,5

93,1

90,7

85,1

Beeldschermtijd (max. 2 uur per dag)

88,3

87,2

89,2

82,3

93,8

94,8

85,6

86,0

Dagelijks ontbijten

92,4

89,5

94,3

90,6

97,1

96,1

90,0

89,9

Gezoete dranken (max. 2 per dag)

53,3

47,2

55,3

44,9

63,7

64,0

54,3

47,3

Tussendoortjes (max. 3 per dag)

93,0

92,2

93,8

91,2

95,9

96,1

90,2

91,7

Bij dikgedrukte percentages verschillen de groepen significant van elkaar.								
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