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Samenvatting Outcome monitor AAGG
De outcome monitor kijkt eens per jaar
naar het effect van de inspanningen van
de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
(AAGG). In deze monitor wordt vastgesteld of
de situatie in de stad als geheel en in de focusbuurten (buurten met relatief veel kinderen met
overgewicht en obesitas) verbetert, gelijk blijft
of verslechtert.

leeftijdsgroepen is er, ondanks een procentuele daling van overgewicht of obesitas,
toch een stijging van het aantal kinderen in
deze gewichtsklasse zichtbaar.
5.	Onder meisjes komt overgewicht iets vaker
voor dan onder jongens. Wat betreft ondergewicht is er nauwelijks verschil tussen
jongens en meisjes

Belangrijkste resultaten
Daling aandeel én aantal kinderen met
overgewicht in Amsterdam

Significante daling van overgewicht en/of
obesitas onder schoolgaande jeugd

1.	Naar schatting is het percentage kinderen van 2 t/m 18 jaar met overgewicht in
Amsterdam tussen 2012 en 2014 gedaald
van 21% naar 19%. Het is een afname van
10% in de afgelopen twee jaar. In absolute aantallen gaat het om een geschatte
afname van zo’n 2.000 kinderen: van ruim
27.000 naar ruim 25.000.
2.	Met deze ontwikkeling beweegt Amsterdam
zich richting het landelijk gemiddelde – de
Amsterdamse achterstand wordt kleiner.
In 2012 had landelijk 13% van de 4- tot
20-jarigen overgewicht, tegenover 21% van
de Amsterdamse 2- t/m 18-jarigen: een achterstand van 8%. In 2014 had landelijk nog
steeds 13% van de 4- tot 20-jarigen overgewicht, tegenover 19% van de Amsterdamse
2- t/m 18-jarigen: een achterstand van 6%.
3.	Omdat er in 2014 meer kinderen van alle
leeftijden in Amsterdam wonen dan in 2012,
levert dat per saldo meer kinderen van alle
leeftijden op met een gezond gewicht. In
2014 zijn er dus 2.000 kinderen minder met
overgewicht dan in 2012, ondanks dat de
bevolking is toegenomen met 4.000 kinderen.
4.	Het percentage kinderen met overgewicht
of obesitas is bij de 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen in 2014 licht gedaald sinds 2012.
Onder de 2-jarigen is het percentage overgewicht of obesitas licht gestegen. Bij deze
jongste groep is het percentage gezond
gewicht overigens nog altijd het hoogste
van alle leeftijdsgroepen (77%). Bij sommige

6.	Alle schoolgaande leeftijden laten een significante daling van het percentage kinderen
met overgewicht dan wel obesitas zien in de
periode 2012-2014. Zo daalde het percentage kinderen met obesitas bij 5-jarigen van
4,3% naar 3,3%. Het percentage kinderen
met overgewicht daalde bij 10-jarigen van
19,2% naar 17,4%. Bij 14-jarigen daalde
het percentage dat obesitas heeft van 6,2%
naar 5,5% en bij 16-jarigen daalde het percentage met overgewicht van 16,7% naar
15,3%.
7.	Onder 2- en 3-jarigen is in dezelfde periode
geen significante trend waargenomen. Dit
onderstreept het belang van de 1000 dagen
aanpak. Wel zien we specifiek bij 2- en 3-jarige kinderen van Marokkaanse herkomst
een significante daling in het percentage
obesitas van 2,6% naar 2,0%.

Herkomst van invloed op overgewicht en/
of obesitas bij kinderen
8.	Wanneer we kijken naar etnische herkomstgroepen, dan zien we bij 5- en 10-jarigen
dat het percentage obesitas zowel is
gedaald bij autochtone als bij Marokkaanse
Amsterdammers (respectievelijk van 2,1%
naar 1,4% en van 8,0% naar 6,6%).
9.	De meeste kinderen hebben een gezond gewicht. Dat geldt ook voor elke herkomstgroep
afzonderlijk. Overgewicht en obesitas komen
relatief het meeste voor bij Turks-Amsterdamse
10-, 14- en 16-jarigen. Ondergewicht komt
relatief vaak voor bij Surinaams-Amsterdamse
2- en 3-jarige kinderen.

OUTCOME MONITOR AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT

5

10.	Van de kinderen met overgewicht en obesitas is de meerderheid van niet-westerse
herkomst. Hoe ouder de kinderen, des te
groter het aandeel niet-westerse kinderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is
de samenstelling van de leeftijdsgroepen:
onder oudere leeftijdsgroepen neemt het
percentage autochtone en overig westerse Amsterdamse kinderen in de stad af,
bijvoorbeeld door (selectief) vertrek uit de
stad.
11.	Ondanks de lagere prevalentie van overgewicht of obesitas onder autochtone
Amsterdamse kinderen is het totaal aantal
autochtone Amsterdamse kinderen met
overgewicht of obesitas relatief groot. Dat
komt doordat autochtone kinderen in de
stad voor elke leeftijd de grootste groep
vormen

Significante daling van obesitas bij
kinderen met een zeer lage sociaaleconomische status
12.	Hoe hoger de sociaaleconomische status
van kinderen, hoe hoger het percentage
kinderen met een gezond gewicht en hoe
lager het percentage (en aantal) kinderen
met overgewicht of obesitas.
13.	Echter, wanneer we inzoomen op sociaal-economische status (SES), dan zien we
bij kinderen op de basisschool met een
gemiddelde SES een significante daling in
het percentage overgewicht van 15,7% naar
13,9%. Bij basisschoolkinderen met een zeer
lage SES is het percentage met obesitas
significant gedaald van 7,9% naar 6,5%. Bij
de andere groepen zijn geen significante
trends naar SES waargenomen.
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Focusbuurten
14.	De focusbuurten zijn buurten met het
grootste percentage kinderen met overgewicht en obesitas in Amsterdam. De buurten
verschillen onderling in grootte, samenstelling en ontwikkeling. In de vijf buurten waar
in de periode van de outcome monitor de
AAGG-buurtaanpak in uitvoering was, is het
patroon hetzelfde als voor heel Amsterdam:
naarmate kinderen ouder zijn heeft een
groter percentage van hen overgewicht. In
sommige focusbuurten ligt ook het percentage kinderen met ondergewicht hoger dan
in de rest van de stad.
15.	De verdeling naar herkomst onder de
kinderen en jongeren met overgewicht
volgt de verdeling naar herkomst van de
totale populatie kinderen en jongeren in de
buurten. Zo is het grootste deel van de kinderen met overgewicht in Bijlmer Centrum
van Surinaamse of overige niet-westerse herkomst en gaat het in de Kolenkit,
Indische Buurt en Slotermeer vooral om
Marokkaanse en Turks Amsterdamse kinderen. In de Waterlandpleinbuurt is het beeld
meer divers. Voor meer cijfers en informatie
over de focusbuurten verwijzen wij u graag
naar deel 2 van de outcome monitor.
16.	In 2014 zijn er in de Waterlandpleinbuurt,
de Indische Buurt en de Kolenkitbuurt in
vergelijking met 2012 minder kinderen met
overgewicht of obesitas. In Geuzenveld/
Slotermeer is het aantal kinderen met
overgewicht of obesitas nagenoeg gelijk
gebleven en in Bijlmer Centrum is het aantal
kinderen met overgewicht of obesitas
gestegen.

Inleiding

De problematiek van overgewicht en obesitas
bij kinderen wordt al langer onderkend en aangepakt. Veel mensen werken er elke dag aan,
in de zorg, op scholen, in sportclubs, bij de gemeente. In 2013 startte de gemeente een integrale aanpak: de Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht (AAGG). Vele partijen werken met de
gemeente samen aan preventie bij kinderen die
nog een gezond gewicht hebben en aan zorg
voor kinderen die te zwaar zijn. Doel van de aanpak is om het aantal kinderen met overgewicht
en obesitas in Amsterdam terug te dringen,
met als uiteindelijk streven: alle Amsterdamse
kinderen en jongeren op gezond gewicht. In
2013 waren ruim 27.000 Amsterdamse kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar te zwaar. Bij
het opstellen van het programmaplan waren in
Amsterdam bijna twee keer zo veel kinderen te
zwaar (23%) vergeleken met Nederland (12%).

Missie, visie en strategie van AAGG1
De missie zoals gesteld in het programmaplan
2015-2018 van de Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht luidt ‘alle Amsterdamse kinderen en
jongeren op gezond gewicht in 2033’. Het
minimale doel dat daarbij gesteld is, is dat de
Amsterdamse jeugd in 2033 niet in negatieve zin
afwijkt van het nationaal gemiddelde gewicht.
De visie van AAGG is: ‘Gezond gewicht is een
collectieve verantwoordelijkheid, en de gezonde keuze is de makkelijke keuze.’ Iedereen in
de omgeving van het kind is nodig om kinderen
en hun opvoeders te helpen duurzaam gezonde keuzes te maken. Met de omgeving worden
niet alleen gezin en familie bedoeld, maar ook
school, vriendjes, de sociale omgeving, buren,
ondernemers en (zorg)professionals.

langdurig, structureel, duurzaam, voor altijd.
Een gezondere omgeving is een voorwaarde
voor kinderen om zich gezonder te gedragen, meer te bewegen, gezonder te eten en
te drinken en een gezonder slaappatroon te
ontwikkelen. Hieruit vloeit dan ook de strategie
van AAGG: ‘Gezonder gedrag in een gezondere
omgeving.’

Doelen AAGG
•	de Amsterdamse jeugd is in 2033 tenminste
op het dan gemiddelde nationale gewicht
van de jeugd;
• A
 msterdam staat in 2033 in de top 5 van
gezondste steden van Europa als het gaat
om onze jeugd.
Op kortere termijn, voor 2018, is de ambitie
om de Amsterdamse jeugd van 0 tot 5 jaar op
gezond gewicht te krijgen:
• in 2018 zijn de Amsterdamse kinderen van 0
tot 5 jaar op gezonder gewicht dan in 20132
(het gemiddelde nationale gewicht van kinderen van 0 tot 5 jaar is op het moment van
schrijven nog niet bekend)
• v oor deze leeftijdsklasse geldt dat we dan
niet meer dan 5%-punten in negatieve zin
afwijken van het landelijk gemiddelde.

2  Van de Nederlandse kinderen van 4-12 jaar heeft in
2013 9,4% matig overgewicht en 2,8% ernstig over
gewicht. Onder 12-16 jarigen liggen deze percentages
op 10,2% en 1,7% en onder 16-20 jaar op 8,8% en 2,1%.
Bron: CBS; http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81565ned&D1=0-4&D2=0&D3=a&D
4=0&D5=0%2c10%2c20%2c30-32&VW=T
Cijfers van de Landelijke groeistudie geven het
volgende beeld (TNO, 2010):

De sleutel voor de aanpak van overgewicht en
obesitas ligt in gedragsverandering:

Overgewicht incl. obesitas, 2010, 2 t/m 21 jaar:
•

N
 ederlandse herkomst - meisjes 14,9% /  jongens
13,3%

1  Bron: Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht,
programmaplan 2015-2018, Amsterdam, maart 2014

•

T
 urkse herkomst - meisjes 31,7% / jongens 32,5%

•

M
 arokkaanse herkomst - meisjes 29,1% / jongens
25,2%
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Voor 2023 gelden dezelfde ambities, maar dan
voor de Amsterdamse jeugd van 0 tot 10 jaar.

in Amsterdam op een gezond gewicht te
krijgen en te houden?

Voortgang AAGG

Outcome monitor 2016

De voortgang van AAGG wordt op twee
manieren gemonitord:
• D
 e outcome monitor AAGG kijkt eens per
jaar naar het effect van de inspanningen
van de aanpak. In deze monitor wordt
vastgesteld of de situatie in de stad en in
de focusbuurten verbetert, gelijk blijft of
verslechtert.
• D
 e uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht
(www.uitvoeringgezondgewicht.nl) stelt
vier keer per jaar de voortgang vast van
alle inspanningen van het programma
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Op
deze wijze wordt antwoord gegeven op de
vraag: wat doet Amsterdam om de kinderen

In dit rapport staan de uitkomsten van de
outcome monitor 2016. Deze rapportage bevat
de meest recente cijfers die verzameld zijn: de
cijfers van schooljaar 2014/’15. We laten de cijfers vanaf 2012 tot aan de laatste metingen zien,
zodat ontwikkelingen in de tijd zichtbaar worden.
In vergelijking met de outcome monitor 2015
is er een aantal extra gegevens toegevoegd.
Zo zijn gewichtscijfers van 16-jarigen (voortgezet onderwijs 4e klas) toegevoegd, evenals
resultaten over voeding en bewegen op het
voortgezet onderwijs. Ook is er een trendanalyse gedaan en is gekeken in hoeverre de trends
significant zijn.

Figuur 1 Indeling outcome monitor
Outcome

Outcome

Outcome

Output

Gezonde buurt
Gezonde voeding
Gezonde school
Gezond gewicht

Voldoende beweging
Goede zorg
Voldoende slaap
Gezond gezin
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Inspanningen op het
gebied van buurt,
school, zorg en gezin
(= uitvoerings-monitor
gezond gewicht, valt
buiten outcome monitor)

Nieuw is ook dat vanaf 2015 de buurtaanpak
breder wordt uitgerold. Naast de oorspronkelijke
vijf focusbuurten (Waterlandpleinbuurt, Indische
Buurt, Slotermeer, Kolenkitbuurt en Bullewijk/
Bijlmer Centrum) gaan nu stapsgewijs ook
andere te zware buurten mee in de buurtaanpak.
Zo zijn Oud-Noord en Oud-Oost (Dapperbuurt
en Transvaalbuurt) al gestart in de loop van de
tweede helft van 2015. Osdorp-midden, Bijlmeroost en Noord-west volgen begin 2016. Omdat
in deze nieuwe buurten pas onlangs gestart is
met AAGG en er daarmee nog geen resultaten
te meten zijn, worden in deze rapportage
alleen de oorspronkelijke vijf focusbuurten
meegenomen. De nieuwe focusbuurten zullen
vanaf volgend jaar wel worden opgenomen in de
outcome monitor.

Extra informatie

Leeswijzer
We starten met een toelichting en verantwoording. In hoofdstuk 1 gaan we uitgebreid in op
gezond gewicht, overgewicht en ondergewicht
van Amsterdamse kinderen. Hoofdstuk 2 gaat
over veranderingen in de tijd: met trendanalyses is gekeken in hoeverre de trends die we
signaleren significant blijken te zijn. Hoofdstuk
3 richt zich op gezonde voeding en gezond
bewegen. Gezonde scholen komen aan bod in
hoofdstuk 4. Voor cijfers over de focusbuurten,
de vijf buurten in Amsterdam waar speciale
aandacht naar uit gaat in verband met het hoge
percentage kinderen met overgewicht dat daar
woont, verwijzen wij u graag naar het tweede
deel van de outcome monitor. Tot slot vindt u
in het bijlagenrapport allerhande tabellen in
figuren met betrekking tot gezond gewicht,
overgewicht en ondergewicht.

Op de website Gezondheid in Beeld (www.
ggdgezondheidinbeeld.nl) kunt u meer cijfers
vinden over gewichtsklasse, voeding en bewegen. Voor eerdere rapportages verwijzen wij u
naar www.amsterdam.nl/aanpakgezondgewicht.
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Toelichting en verantwoording
Hoe zijn de gegevens verzameld?
Jeugdgezondheidszorg Amsterdam ziet een
groot deel van alle kinderen in Amsterdam
voor periodieke gezondheidsconsulten bij het
Ouder- en Kindteam of op school. Kinderen
worden gemeten en gewogen om hun groei
te controleren. De gegevens over lengte en
gewicht die vervolgens in het digitaal kinddossier zijn geregistreerd, vormen de basis van
dit rapport.3 De cijfers over gezond gedrag in
hoofdstuk 2 zijn gebaseerd op vragenlijsten die
ouders van 5- en 10-jarigen en de jongeren van
14 en 16 jaar zelf hebben ingevuld.

Over welke kinderen gaat dit rapport?
De cijfers betreffen kinderen van 2, 3, 5, 10,
14 en 16 jaar die in Amsterdam wonen. De
14-jarigen zijn officieel ‘kinderen uit de 2e klas
van het voortgezet onderwijs’ en de 16-jarigen
zijn ‘kinderen uit de 4e klas van het voortgezet
onderwijs’. Hierbij geldt de kanttekening dat
de cijfers van de 14- en 16-jarigen mogelijk
iets minder betrouwbaar zijn dan de cijfers van
de 2- t/m 10-jarigen. De cijfers van de oudste
kinderen geven mogelijk een minder goede
afspiegeling van de gehele groep jongeren van
die leeftijden, doordat de opkomst bij het meten en wegen lager ligt. Ondanks dat de cijfers
gewogen worden (zie hieronder), moeten deze
cijfers toch met enige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd.
We rapporteren over de jaren 2012, 2013 en 2014.
Voor de kinderen van 5 jaar en ouder zijn de gegevens
echter per schooljaar verzameld. Waar in de tekst
2012 staat, betreft het voor hen metingen van schooljaar 2012-2013. Cijfers van 2013 zijn de metingen
van schooljaar 2013-2014 en cijfers van 2014 zijn de
metingen van 2014-2015.

3  Voor meer achtergrondinformatie zie Gezondheid in
Beeld op http://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/ en
www.ggd.amsterdam.nl.
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Zijn de gegevens representatief voor
Amsterdam?
De verzamelde gegevens van lengte en
gewicht zijn gewogen naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, etniciteit en
sociaaleconomische status (SES) om ze representatief te maken voor alle Amsterdamse
kinderen met betrekking tot deze vier achtergrondkenmerken. We gebruiken hiervoor
de bevolkingssamentelling van Onderzoek,
Informatie en Statistiek (OIS, gemeente
Amsterdam) in het jaar van de dataverzameling.
De statusscores voor de postcodegebieden
zijn afkomstig van het Sociaal en Cultureel
Planbureau.

Zijn de verschillen statistisch getoetst?
Alleen in hoofdstuk 2 zijn de cijfers getoetst op
statistische significantie. Voor het eerst in de
geschiedenis van de outcome rapportages van
de Aanpak Gezond Gewicht zijn nu analyses
uitgevoerd om te kijken of de trends die we
signaleren ook daadwerkelijk significant zijn. In
de andere hoofdstukken van deze rapportage
staat verder geen informatie over de statistische significantie van verschillen.

Gewicht - Body Mass Index
Of iemand ondergewicht, een gezond gewicht
of overgewicht heeft, wordt bepaald aan de
hand van de Body Mass Index (BMI). De BMI
wordt berekend door het lichaamsgewicht
(in kilogrammen) te delen door de lengte (in
meters) in het kwadraat. Voor volwassenen betekent een BMI van 25 of hoger dat er sprake
is van overgewicht en een BMI van 30 of meer
dat er sprake is van obesitas (een ernstige
vorm van overgewicht). Voor de jeugd zijn de
BMI-afkapwaarden afhankelijk van de leeftijd
en het geslacht. De gewichtsklasse van de
Amsterdamse jeugd wordt bepaald met speciaal voor de jeugd ontwikkelde internationale

afkapwaarden. 4 Op basis van de BMI wordt bepaald in welke van de vijf categorieën het kind
valt: a) ondergewicht5 , b) gezond gewicht, c)
overgewicht, d) obesitas graad 1 of e) obesitas
graad 2+3.

•
•
•
•

T
 urkse Amsterdammers;
M
 arokkaanse Amsterdammers;
o
 verige westerse Amsterdammers;
o
 verige niet-westerse Amsterdammers.

Sociaal-economische status
Op voorwaarde dat de aantallen groot genoeg
zijn, zijn de cijfers op de volgende niveaus
beschikbaar:
• s tad;
• 2
 2 gebieden;
• f ocusbuurten.
In dit rapport staan cijfers per leeftijd voor de
hele stad. Daarnaast zijn in dit rapport de cijfers
per jaar en leeftijd uitgesplitst naar etnische
herkomst, sociaaleconomische status en geslacht. Extra tabellen staan in het tabellenrapport dat als bijlage bij dit rapport opgeleverd is.

Herkomst
De herkomst van de Amsterdamse jeugd wordt
gebaseerd op het geboorteland van het kind
zelf, de vader en de moeder. De richtlijnen
van het CBS worden gebruikt als uitgangspunt
voor het bepalen van de etnische herkomst. Als
minimaal één van beide ouders in het buitenland geboren is dan is het kind van niet-Nederlandse afkomst. De etnische herkomst van
de Amsterdamse jeugd wordt verdeeld in de
volgende 7 categorieën:
• a
 utochtone Amsterdammers;
• S
 urinaamse Amsterdammers;
• A
 ntilliaanse en Arubaanse Amsterdammers;
4  Het gebruik van de BMI kent enkele beperkingen. Er
is sprake van onderschatting bij lange kinderen en overschatting bij korte kinderen, afkappunten voor ondergewicht zijn vooral bij jonge kinderen minder betrouwbaar

De sociaal-economische status (SES) van de
Amsterdamse jeugd wordt bepaald met behulp
van de statusscore van het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP). De statusscore is een maat
voor de sociale status van een wijk (afgebakend
door de vier cijfers van de postcode) in vergelijking met andere wijken in Nederland. De
sociale status van een wijk is afgeleid van een
aantal kenmerken van de mensen die er wonen,
zoals hun opleiding, het inkomen en de positie
op de arbeidsmarkt.
De sociale status van de wijk waarin de
Amsterdamse jeugdige woont, wordt bepaald
in verhouding met andere Amsterdamse wijken.
De jeugdigen worden op basis van hun viercijferige postcode in één van deze vijf categorieën ingedeeld (alle groepen bevatten ongeveer
20% van de Amsterdamse jeugd): 1) zeer lage
SES, 2) lage SES, 3) gemiddelde SES, 4) hoge
SES en 5) zeer hoge SES.
Een viercijferig postcodegebied is groot.
Binnen zo’n gebied wonen gemiddeld ruim
10.000 mensen, uiteenlopend van minder dan
1.000 tot bijna 25.000 inwoners. Het is daarom
makkelijk voor te stellen dat binnen een wijk
kinderen en ouders wonen met sterk uiteenlopende opleidingsniveaus en inkomens. Daarom
staat op de wensenlijst voor de outcome monitor om SES op individueel niveau te bepalen,
iets wat op dit moment nog niet mogelijk is.

en ook houdt de BMI geen rekening met verschillen in
etnische herkomst. Er is op dit moment echter nog geen
alternatief dat in de praktijk haalbaar is om overgewicht
vast te stellen.
5  De gewichtsklasse ‘ondergewicht’ bestaat uit kinderen
met a) matig ondergewicht en b) ernstig ondergewicht.
Of het hebben van matig ondergewicht (veruit het grootste deel van de groep) gezondheidsrisico’s heeft, is niet
bewezen. De kinderen met matig ondergewicht zijn aan
de lichte kant, maar ze worden door jeugdgezondheidszorg beschouwd als kinderen met een gezond gewicht
zolang er geen aanwijzingen voor zorgen zijn over hun
gewicht en gezondheid.
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1 Gezond gewicht, overgewicht
en ondergewicht
Het percentage kinderen met overgewicht of
obesitas is bij de 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
licht gedaald sinds 2012 (zie figuur 1.1).6 Onder
de 2-jarigen is het percentage overgewicht of
obesitas licht gestegen. Echter, bij deze jongste
groep is het percentage gezond gewicht nog
altijd het hoogste van alle leeftijdsgroepen
(77%). Het percentage kinderen met overgewicht of obesitas loopt in 2014 uiteen van
8% bij 3-jarigen tot 22% bij 10- en 14-jarigen.
Binnen de groep te zware kinderen is bij de 5-,
10- en 14-jarigen het percentage kinderen met
6  De verschillen in dit hoofdstuk zijn niet getoetst op
statistische significantie. Zie de toelichting en verantwoording van dit rapport voor meer informatie.

Figuur 1.1 Percentage Amsterdamse 2-, 3-. 5-, 10-, 14- en
16-jarigen naar gewichtsklasse (2012-2014)

obesitas licht dalende. Voor de andere leeftijden is het percentage kinderen met obesitas
licht toegenomen. Onder oudere kinderen
komt overgewicht (inclusief obesitas) vaker voor
dan onder jongere kinderen. Dat betekent niet
dat we op basis van deze cijfers kunnen zeggen
dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds
vaker overgewicht hebben, het gaat immers
per leeftijd om steeds andere kinderen.
Het percentage kinderen met een gezond
gewicht (groene balk in figuur 1.1) varieert in
2014 van 69% onder 10-jarigen tot 77% onder
2-jarigen. Ondergewicht komt in 2014 het
minst voor onder 16-jarigen (8%) en het meest
onder 3-jarigen (16%).

1.1 Percentage en aantal
Amsterdamse kinderen met
een gezond gewicht
De percentages gezond gewicht (groene
staven in figuur 1.1) zijn in figuur 1.2 apart
weergegeven. Het percentage kinderen met
een gezond gewicht is in de periode 2012-2014
redelijk gelijk gebleven voor 2- t/m 14-jarigen
en licht gestegen bij 16-jarigen (+1,3%). De
16-jarigen in 2014 hebben dus iets vaker een
gezond gewicht dan de 16-jarigen in 2012.

Figuur 1.2 Percentage Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen met gezond gewicht (2012-2014)

De exacte cijfers van figuur 1.2, het percentage kinderen met gezond gewicht, staan in het
bijlagenrapport (tabel 1).
Tabel 1.3 laat zien dat voor elke leeftijd geldt
dat het totaal aantal kinderen met een gezond
gewicht in deze periode is gestegen. Omdat
er in 2014 meer kinderen van alle leeftijden in
Amsterdam wonen dan in 2012 (zie tabel 1.4),
levert dat per saldo meer kinderen van alle leeftijden op met een gezond gewicht.
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Tabel 1.3 Aantal Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen met een gezond gewicht (2012-20147)
geïndexeerd verschil
leeftijd

2012

2013

2014

2012-2014

2 jaar

7.579

7.872

7.670

101

3 jaar

6.769

7.193

7.380

109

5 jaar

6.334

6.625

6.775

107

10 jaar

5.022

5.220

5.165

103

14 jaar

4.908

4.895

5.107

104

16 jaar

4.639

4.761

5.021

108

Tabel 1.4 Aantal Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen (2012-2014)
geïndexeerd verschil
leeftijd

2012

2013

2014

2012-2014

2 jaar

9.772

10.177

9.969

102

3 jaar

9.057

9.514

9.768

108

5 jaar

8.352

8.709

8.891

106

10 jaar

7.394

7.567

7.508

102

14 jaar

7.008

7.046

7.394

106

16 jaar

6.593

6.839

7.004

106

1.2 Percentage en aantal
Amsterdamse kinderen met
overgewicht of obesitas

Figuur 1.5 Percentage Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen met overgewicht incl. obesitas (2012-2014)

Zoals zichtbaar is in figuur 1.5 is het percentage
kinderen met overgewicht of obesitas in de periode 2012-2014 licht gedaald. Dat geldt voor
3- t/m 16-jarigen. Het percentage kinderen met
overgewicht of obesitas onder 2-jarigen is licht
gestegen met 0,6 procentpunten.
De exacte cijfers van figuur 1.5, het percentage
kinderen met overgewicht of obesitas graad 1
en obesitas graad 2 + 3, staan in paragraaf 1.2
van het bijlagenrapport.
We zien in figuur 1.5 dat het percentage kinderen met overgewicht of obesitas licht gedaald is
voor alle leeftijdsgroepen, behalve de 2-jarigen. Zoals de groene cellen in de laatste kolom
van tabel 1.6 laten zien is ook het totaal aantal
3-, 5- en 10-jarige Amsterdamse kinderen met
overgewicht of obesitas in de periode 20122014 gedaald. Het aantal 2-, 14- en 16-jarigen
met overgewicht is licht gestegen (zie de oranje
cellen). Dit is, zoals eerder vermeld, deels toe
te schrijven aan het toegenomen aantal kinderen van deze leeftijden in Amsterdam.

7  Bij het indexeren is het jaar 2012 op 100 gesteld. Een indexscore boven de 100 betekent een toename in 2014 ten
opzichte van 2012, een indexscore lager dan 100 betekent een afname.
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Tabel 1.6 Aantal Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen met overgewicht of obesitas
(2012-2014)
2012

2013

2014

geïndexeerd verschil
2012-2014

2 jaar

820

782

892

109

3 jaar

837

795

806

96

5 jaar

1.283

1.267

1.233

96

10 jaar

1.792

1.760

1.655

92

14 jaar

1.573

1.559

1.633

104

16 jaar

1.437

1.499

1.460

102

leeftijd

Figuur 1.7 Percentage Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen met ondergewicht (2012-2014)

1.7. De 3- t/m 14-jarigen in 2014 hebben dus
iets vaker ondergewicht dan hun leeftijdsgenoten in 2012. Hierbij is het belangrijk om op te
merken dat de gewichtsklasse ‘ondergewicht’
uit kinderen bestaat met a) matig ondergewicht
en b) ernstig ondergewicht. Of het hebben van
matig ondergewicht (veruit het grootste deel
van de groep) gezondheidsrisico’s heeft, is niet
bewezen. De kinderen met matig ondergewicht
zijn aan de lichte kant, maar ze worden door
jeugdgezondheidszorg beschouwd als kinderen
met een gezond gewicht zolang er geen onderliggend klinisch probleem aanwezig is.
De exacte cijfers van figuur 1.7 staan in tabel 5
van het bijlagenrapport.

1.3 Percentage en aantal
Amsterdamse kinderen met
ondergewicht
Voor 3-, 5-, 10- en 14-jarigen geldt dat het percentage kinderen met ondergewicht licht is toegenomen in de periode 2012-2014, zie figuur

Het aantal kinderen met ondergewicht is in de
periode 2012-2014 voor alle leeftijden gestegen, zie figuur 1.8. Ook deze stijging is deels
toe te schrijven aan het toegenomen aantal
kinderen in Amsterdam.

Tabel 1.8 Aantal Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen met ondergewicht (2012-2014)
leeftijd

2012

2 jaar
3 jaar
5 jaar

735

10 jaar

580

2014

1.373

1.523

1.407

102

1.451

1.526

1.582

109

817

884

120

587

688

119

14 jaar

527

592

653

124

16 jaar

517

579

523

101

1.4 Gewichtsklassen Amsterdamse
kinderen naar herkomst
Het grootste deel van de Amsterdamse kinderen heeft een gezond gewicht. Dat geldt
voor alle leeftijdsgroepen, maar ook voor de
verschillende etnische achtergronden. Er zijn
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echter wel verschillen. Zo komt ondergewicht
in 2014 relatief vaak voor bij Surinaamse
2- en 3-jarigen (respectievelijk 29% en 26%).
Overgewicht of obesitas komen relatief het
meeste voor bij Turkse 10-, 14- en 16-jarigen
(respectievelijk 44%, 38% en 40%).

In figuur 1.9 is te zien dat het percentage overgewicht (inclusief obesitas) het hoogst is onder
kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst,
en het laagst onder overig westerse- en autochtone Amsterdamse kinderen.
Figuur 1.10 geeft per leeftijd de verdeling naar
herkomst weer van alle Amsterdamse kinderen
en de verdeling naar herkomst van de kinderen met overgewicht of obesitas . Hier wordt
duidelijk dat naarmate de leeftijd stijgt, een
steeds kleiner deel van de kinderen met overgewicht of obesitas van autochtone herkomst is.
Dit zie je vooral terug tot en met de leeftijd van
10 jaar: het aandeel autochtone kinderen met
overgewicht of obesitas is 34% bij de 2-jarigen.
Dit aandeel daalt naar 17% bij de 10-jarigen.
Daarna lijkt het aandeel overgewicht of obesitas
van autochtone Amsterdammers te stabiliseren
op 19%. Ook het percentage te zware overig
westerse Amsterdamse kinderen daalt: van 14%
op 2-jarige leeftijd tot 6% op 16-jarige leeftijd.
Het percentage te zware kinderen van Turkse
en Surinaamse herkomst wordt hoger naarmate de leeftijd stijgt: bijvoorbeeld bij de Turkse
Amsterdammers stijgt het percentage van 11%
onder 2-jarigen tot 19% onder 16-jarigen. Van de
16-jarigen met overgewicht of obesitas is ruim
een vijfde (22%) van Marokkaanse herkomst.
Er zijn hiervoor twee mogelijke verklaringen.
Enerzijds verandert de samenstelling van
de populatie: onder oudere kinderen is het
percentage autochtone en overig westerse
Amsterdamse kinderen lager dan onder jongere kinderen. Daarnaast zijn er verschillen in
prevalentiecijfers van overgewicht of obesitas
naar herkomst (zie figuur 1.9).
Figuur 1.11 toont het aantal kinderen met
overgewicht of obesitas in 2014, naar herkomst
per leeftijd. Ondanks de lagere prevalentie
van overgewicht of obesitas onder autochtone Amsterdamse kinderen is het totaal aantal
autochtone Amsterdamse kinderen met overgewicht of obesitas relatief groot. Dat komt omdat
autochtone Amsterdamse kinderen in de stad
binnen elke leeftijd de grootste groep vormen.
Van alle 2- en 3-jarigen met overgewicht of obesitas in 2014 zijn de autochtone Amsterdammers
qua aantal veruit in de meerderheid, op afstand
gevolgd door de Marokkaanse Amsterdammers.

Figuur 1.9 Percentage Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen per gewichtsklasse, naar herkomst (2012-2014)

Figuur 1.10 Alle Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
per leeftijdsgroep (100%) uitgesplitst naar herkomst en alle
Amsterdamse kinderen met overgewicht of obesitas per
leeftijdsgroep (100%) uitgesplitst naar herkomst (2014)

Figuur 1.11 Aantal Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
met overgewicht of obesitas, naar herkomst (2014)

Vanaf 5 jaar voeren de kinderen van Marokkaanse
herkomst de boventoon. Ook de kinderen van
overig niet-westerse herkomst vormen qua aantal
een substantiële groep met overgewicht.
Omdat de groep kinderen van Antilliaanse/
Arubaanse herkomst erg klein is in aantal, zien
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we binnen die groep sneller procentuele fluctuaties in gewichtsklassen. Er hoeven maar een
paar kinderen meer of minder met overgewicht
te zijn en het percentage verandert sterk.
In paragraaf 1.4 van het bijlagenrapport staan
voor het jaar 2014 de prevalenties ondergewicht,

Figuur 1.12 Percentage 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen per
gewichtsklasse, naar SES (2012-2014)

Figuur 1.13 Alle Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
met overgewicht of obesitas, per leeftijdsgroep (100%)
uitgesplitst naar SES (2014)

gezond gewicht, overgewicht of obesitas naar
herkomst voor de zes verschillende leeftijden (één
tabel per leeftijd). In de laatste kolom van iedere
tabel staat het totaal aantal kinderen vermeld.

1.5 Gewichtsklassen Amsterdamse
kinderen naar SES
Amsterdamse jeugdigen worden op basis van
hun postcode in één van de vijf categorieën
ingedeeld (alle groepen bevatten ongeveer 20%
van de Amsterdamse jeugd): zeer lage SES, lage
SES, gemiddelde SES, hoge SES, zeer hoge SES.
Het is algemeen bekend dat met het toenemen van de sociaaleconomische status (hoger
opgeleide ouders, meer huishoudinkomen,
betere banen) het percentage kinderen met
een gezond gewicht toeneemt en het percentage kinderen met overgewicht of obesitas
afneemt. Dit wordt ook zichtbaar in figuur 1.12.
Daarnaast lijkt er een licht dalende trend te zijn
onder de zeer lage, lage en gemiddelde SESgroepen: het aandeel overgewicht lijkt kleiner
te worden over de tijd.
In figuur 1.13 is het aantal kinderen met overgewicht of obesitas per leeftijdsgroep op 100%
gesteld en de verdeling over de verschillende
SES-klassen weergegeven. Het is duidelijk
te zien dat er nauwelijks verschil is tussen de
leeftijden in de verdeling naar SES. Voor elke
leeftijd geldt dat deze kinderen vooral uit de
lagere SES-klassen komen.

Figuur 1.14 Aantal Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
met overgewicht of obesitas, naar SES (2014)

Vanaf de leeftijd van 10 jaar zien we dat naarmate de sociaaleconomische status hoger is, de
prevalentie van ondergewicht toeneemt. Dus
ondergewicht komt (vanaf 10 jaar) vooral voor
bij kinderen met een hogere SES, overgewicht
komt vooral voor bij kinderen (van alle leeftijden) met een lagere SES.
In paragraaf 1.5 van het bijlagenrapport staan
voor het jaar 2014 de prevalenties ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht of obesitas
naar SES voor de zes verschillende leeftijdsgroepen (één tabel per leeftijdsgroep). In de
laatste kolom van iedere tabel staat het totaal
aantal gemeten kinderen vermeld.
Figuur 1.14 laat het aantal Amsterdamse
kinderen met overgewicht of obesitas naar
SES in 2014 zien. Voor alle leeftijden geldt dat
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naarmate de SES hoger is, het aantal kinderen
met overgewicht of obesitas lager is.

Figuur 1.15 Percentage 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen per
gewichtsklasse, naar geslacht (2012-2014)

1.6 Gewichtsklassen Amsterdamse
kinderen naar geslacht
Onder meisjes komt overgewicht relatief iets
vaker voor dan onder jongens, wat betreft
ondergewicht is er nauwelijks verschil tussen
jongens en meisjes, zie figuur 1.15.
Aangezien er ongeveer evenveel jongens als
meisjes zijn in de stad, zijn ook qua aantal en
percentage kinderen met overgewicht of obesitas de meisjes in de meerderheid, zoals figuur
1.16 en 1.17 laten zien.

Figuur 1.16 Aantal Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
met overgewicht of obesitas, naar geslacht (2014)

In paragraaf 1.6 van het bijlagenrapport staan
voor 2014 de tabellen met de percentages
ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht of
obesitas naar geslacht voor de zes verschillende leeftijdsgroepen.

1.7 Kinderen op het speciaal (basis)
onderwijs
Deze paragraaf geeft een overzicht van de
belangrijkste cijfers met betrekking tot gewicht op het speciaal (basis)onderwijs (S(B)
O) in Amsterdam. In bijlage 1 vindt u cijfers
over de samenstelling van de groep kinderen
op het speciaal onderwijs naar cluster, geslacht, etniciteit, leeftijd en stadsdeel. Ook
leest u daar meer over de werkwijze van de
Jeugdgezondheidszorg op het S(B)O.
De cijfers van het S(B)O zijn afkomstig uit schooljaar 2014-2015. De cijfers in deze paragraaf zijn
gebaseerd op een specifieke selectie van de totale
groep kinderen op het speciaal (basis)onderwijs. In
deze paragraaf gaat het om 1.723 in Amsterdam
woonachtige kinderen van 4 t/m 18 jaar oud die op het
Amsterdamse S(B)O zitten en in schooljaar 2014-2015
zijn gezien (d.w.z. gemeten en gewogen) door de JGZ.
Aangezien kinderen op het S(B)O gemiddeld iedere 2
à 3 jaar worden gezien door de JGZ, betreft het in deze
paragraaf niet de totale groep Amsterdamse kinderen
op het speciaal (basis)onderwijs. Bovendien zijn deze
cijfers, in tegenstelling tot de cijfers van het reguliere
onderwijs, niet gewogen. In een volgende rapportage
zullen we dieper ingaan op de cijfers van het S(B)O.

Figuren 1.18, 1.19 en 1.20 geven inzicht in de
verdeling van de gewichtsklassen op het S(B)
O per geslacht, etnische herkomst en type onderwijs en cluster. Er gaan minder meisjes naar
het speciaal onderwijs, maar onder die meisjes

Figuur 1.17 Alle Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
met overgewicht of obesitas, per leeftijdsgroep (100%)
uitgesplitst naar geslacht (2014)

komt vaker overgewicht en obesitas voor dan
onder de jongens. Net als op het regulier onderwijs hebben leerlingen van Turkse herkomst
vaker overgewicht dan andere herkomstgroepen. De prevalentie van overgewicht en obesitas is hoger naarmate leerlingen ouder zijn.
Vooral cluster 3, kinderen met een verstandelijke

OUTCOME MONITOR AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT

17

Figuur 1.18 Percentage per gewichtsklasse naar geslacht (in
Amsterdam woonachtige kinderen van 4 t/m 18 jaar die op het
S(B)O zitten en in schooljaar 2014-2015 zijn gezien door de JGZ)

Figuur 1.19 Percentage per gewichtsklasse naar etniciteit (in
Amsterdam woonachtige kinderen van 4 t/m 18 jaar die op het
S(B)O zitten en in schooljaar 2014-2015 zijn gezien door de JGZ)

en/of lichamelijke beperking en kinderen die
langdurig ziek zijn, valt negatief op vanwege de
hoge percentages obesitas.
Figuur 1.21 geeft ter vergelijking de cijfers
weer van het reguliere onderwijs versus het
speciaal onderwijs. Leerlingen van het S(B)O
hebben minder vaak een normaal gewicht dan
leerlingen van het regulier onderwijs. Van de
leerlingen in de leeftijdscategorie 8 t/m 11 jaar
heeft slechts ongeveer de helft een normaal
gewicht. Van de andere leeftijdscategorieën
heeft minder dan 60% een normaal gewicht.
Overgewicht en met name obesitas komen in
alle leeftijdscategorieën op het S(B)O vaker
voor dan op het reguliere onderwijs. Hoewel
het om een relatief klein aantal kinderen gaat
dat op het S(B)O zit, is het duidelijk dat het wel
een groep kinderen betreft waarbij overgewicht
en obesitas veel voorkomt.

1.8 Samenstelling Amsterdamse 2-,
3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
In figuur 1.22 zijn de Amsterdamse 2-, 3-, 5-,
10-, 14- en 16-jarigen per leeftijd naar herkomst weergegeven. Zo blijkt duidelijk dat het
percentage autochtone en overig westerse
Amsterdamse kinderen kleiner is bij de hogere
leeftijden. Het percentage kinderen met een
niet-westerse achtergrond neemt juist toe.
Dit zijn ook de groepen waarbij overgewicht
relatief vaker voorkomt.

Figuur 1.20 Percentage per gewichtsklasse naar type onderwijs
en cluster (in Amsterdam woonachtige kinderen van 4 t/m 18 jaar
die op het S(B)O zitten en in schooljaar 2014-2015 zijn gezien
door de JGZ)*

De verhouding meisjes/jongens ligt in
Amsterdam rond de 50/50 en verschilt
nauwelijks voor de afzonderlijke leeftijden.
In 2015 wonen in Amsterdam veel meer 2en 3-jarigen dan 16-jarigen (rechter kolom
in figuur 1.19). Dat komt doordat veel mensen
de stad verlaten wanneer zij kinderen hebben.
Deze daling is het sterkst onder autochtone
kinderen en in iets mindere mate onder
westerse en overig niet-westerse allochtonen.
Dat komt vooral door selectief vertrek uit
de stad (zie figuur 1.18). Er zijn ongeveer
evenveel 2-, als 3-, 5-, 10-, 14- en 16jarige Turkse en Antilliaans/Arubaanse
Amsterdammers. Bij het stijgen van de leeftijd
neemt het aantal Surinaams en Marokkaans
Amsterdamse kinderen juist iets toe.
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Figuur 1.21 Percentage per gewichtsklasse naar
leeftijdscategorie regulier onderwijs vs. speciaal onderwijs (SO:
in Amsterdam woonachtige kinderen van 4 t/m 18 jaar die op het
S(B)O zitten en in schooljaar 2014-2015 zijn gezien door de JGZ)

Figuur 1.22 Alle Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
naar herkomst (2015)

Figuur 1.23 Aantal Amsterdamse 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen
gesplitst naar herkomst (2015)
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2 Trends getoetst op significantie
In hoofdstuk 1 is gerapporteerd over het percentage en aantal kinderen in de verschillende
gewichtsklassen. Daarin zijn de verschillen niet
getoetst op significantie. In dit hoofdstuk wordt
beschreven welke trends statistisch significant
zijn. De methode die daarvoor is gebruikt heet
‘generalized estimating equation’(GEE)-analyse.

zijn veranderd. Daarnaast is van kinderen die
twee maal eenzelfde meting hadden in opeenvolgende jaren (bijvoorbeeld leerlingen die zijn
blijven zitten in de 2e klas van het voortgezet
onderwijs) de laatste meting verwijderd, zodat
kinderen niet dubbel meetellen bij de analyses.

2.1 Trends gewichtsklasse naar leeftijd
Voordat we de trendanalyses uitvoerden,
hebben we de gegevens van het reguliere
onderwijs aangevuld met de gegevens van het
speciaal (basis) onderwijs. De reden hiervoor is
dat we een beeld wilden krijgen voor de totale
groep Amsterdamse kinderen. Omdat de twee
typen onderwijs zijn samengevoegd, wijken de
genoemde percentages in dit hoofdstuk licht
af van de percentages in hoofdstuk 1. Bij de
analyses is gecorrigeerd voor sociaaleconomische status, geslacht en etniciteit, waardoor
sommige percentages met enkele decimalen

Figuur 2.1 Trend in de prevalentie van overgewicht naar leeftijd
(periode 2012-2014)

Alle schoolgaande leeftijden laten een significante daling van het percentage kinderen
met overgewicht dan wel obesitas zien in de
periode 2012-2014. In figuur 2.1 en 2.2 is met
een * aangegeven welke trends significant
zijn. Zo daalde het percentage kinderen met
obesitas bij 5-jarigen van 4,3% naar 3,3%. Het
percentage kinderen met overgewicht daalde bij 10-jarigen van 19,2% naar 17,4%. Bij
14-jarigen daalde het percentage dat obesitas
heeft van 6,2% naar 5,5%; bij 16-jarigen daalde
het percentage met overgewicht van 16,7%
naar 15,3%. Onder 2- en 3-jarigen is in dezelfde
periode geen significante trend waargenomen.

2.2 Trends gewichtsklasse
naar herkomst en sociaaleconomische status
Om te kijken of er significante verschillen zijn
bij herkomst en sociaaleconomische status
(SES) hebben we eerst leeftijden samengevoegd:
• V
 oorschools = 2- en 3-jarigen
• B
 asisonderwijs = 5- en 10-jarigen
• V
 oortgezet onderwijs = 14- en 16-jarigen

Figuur 2.2 Trend in de prevalentie van obesitas naar leeftijd
(periode 2012-2014)
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Bij voorschoolse kinderen van Marokkaanse
herkomst is het percentage obesitas significant
gedaald van 2,6% naar 2,0% (zie figuur 2.3).
Het percentage voorschoolse kinderen van
autochtone herkomst met obesitas is helaas
gestegen van 0,5% naar 0,9% in de periode
2012-2014. Bij basisschool leerlingen is het
percentage obesitas zowel gedaald bij de
autochtone als Marokkaanse herkomstgroep
(respectievelijk van 2,1% naar 1,4% en van 8,0%
naar 6,6%; zie figuur 2.4). Onder leerlingen van
het voortgezet onderwijs zijn geen significante
trends naar etniciteit gevonden.
Bij kinderen op de basisschool met een gemiddelde SES is het percentage met overgewicht
significant gedaald van 15,7% naar 13,9%. Dit
is weergegeven in figuur 2.5. Bij kinderen op
de basisschool met een zeer lage SES is het
percentage met obesitas significant gedaald
van 7,9% naar 6,5% (figuur 2.6). Bij de andere
groepen zijn geen significante trends naar SES
waargenomen.

Figuur 2.3 Trend in de prevalentie van obesitas naar herkomst
voor 2- en 3-jarigen (periode 2012-2014)

Figuur 2.4 Trend in de prevalentie van obesitas naar herkomst
voor 5- en 10-jarigen (periode 2012-2014)

Figuur 2.5 Trend in de prevalentie van overgewicht naar SES
voor 5- en 10-jarigen (periode 2012-2014)

Figuur 2.6 Trend in de prevalentie van obesitas naar SES
voor 5- en 10-jarigen (periode 2012-2014)
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3 Gezond gedrag
Gezonde voeding, gezond bewegen en
voldoende slaap dragen bij aan een gezond
gewicht. Over slaap zijn geen gegevens van
Amsterdamse kinderen beschikbaar, over
gezonde voeding en gezond bewegen wel.
Gezonde voeding en bewegen zijn moeilijk
met een vragenlijst te meten. Daarom moeten
de cijfers met enige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd.
De cijfers van de 5- en 10-jarigen worden
verzameld via een oudervragenlijst. Ouders
vullen een vragenlijst in over de gezondheid
en leefstijl van hun kind, voordat hun kind naar
de schoolarts gaat. De meeste recente cijfers
zijn van schooljaar 2013/’14. De cijfers van de
14- en 16-jarigen worden verzameld via een
digitale vragenlijst in de 2e en 4e klas van
het voortgezet onderwijs. De vragenlijst gaat
over hun gezondheid en leefstijl. Hier zijn de
meest recente cijfers afkomstig uit schooljaar
2014/’15.

3.1 Gezonde voeding
Zijn kinderen gezonder gaan eten en drinken?
Drinken kinderen minder suikerhoudende dranken? Ontbijten kinderen en jongeren elke dag?
En hoe zit het met groente en fruit?
In tabel 3.1 is te zien dat in schooljaar 2013/’14
bijna alle Amsterdamse kinderen van 5 en 10
jaar elke dag ontbijten en per dag maximaal
3 tussendoortjes nemen (allen ruim 90%). Wat
het ontbijt inhoudt is overigens niet in de vragenlijst nagevraagd. Bijna alle 5-jarigen (95%)
en bijna negen van de tien 10-jarigen (87%)
eten elke dag fruit. Wat betreft groente eten
scoren 5- en 10-jarigen ongeveer gelijk: bijna
negen van de tien kinderen doet dit elke dag.
Ruim tweederde van de 5- en 10-jarigen drinkt
maximaal 2 glazen gezoete drank per dag (respectievelijk 70% en 66%). In vergelijking met
schooljaar 2012/’13 zijn de percentages gezond
eet- en drinkgedrag voor zowel 5- jarigen als
10-jarigen nauwelijks veranderd. De grootste
vooruitgang is te zien bij de gezoete dranken.

Tabel 3.1 Verstandig eten en drinken naar leeftijd, 2012/’13 en 2013/’14 (procenten)
5-jarigen
2013/’14

2012/’13

2013/’14

Elke dag ontbijten

96

96

93

94

Elke dag groente eten

86

87

84

85

Elke dag fruit eten

94

95

84

87

Maximaal 3 tussendoortjes per dag

98

99

97

97

Maximaal 2 glazen gezoete drank per dag

65

70

61

66

In tabel 3.2 is te zien dat in schooljaar 2014/’15
ongeveer driekwart van de Amsterdamse
jongeren van 14 en 16 jaar minstens 5 dagen
per week ontbijt en groente eet. Nog geen
20% van de jongeren eet iedere dag minstens 2
stuks fruit en voldoet daarmee aan de fruitnorm. Wanneer we echter kijken naar minstens
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10-jarigen

2012/’13
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5 dagen per week fruit eten, doet ruim de helft
van de jongeren dit. In vergelijking met schooljaar 2012/’13 zijn de percentages gezond eeten drinkgedrag voor de 14-jarigen nauwelijks
veranderd. De 16-jarigen zijn iets vaker 5 dagen
per week gaan ontbijten, groente eten en fruit
eten.

Tabel 3.2 Verstandig eten en drinken naar leeftijd, 2012/’13 en 2014/’15 (procenten)
14-jarigen

16-jarigen

2012/’13

2014/’15

2012/’13

2014/’15

Minstens 5 dagen per week ontbijten

75

78

69

73

Minstens 5 dagen per week groente eten

71

73

69

74

Minstens 5 dagen per week fruit eten

59

59

51

56

Elke dag minstens 2 stuks fruit eten (fruitnorm)

18

17

16

18

3.2 Gezond bewegen
Zijn kinderen meer gaan bewegen? Neemt het
aantal jongeren dat de beweegnorm haalt toe?
Hoeveel procent van de jeugd is lid van een
sportvereniging? En hoeveel procent brengt
gemiddeld per dag minder dan 2 uur voor de
TV of achter de computer door?
In schooljaar 2013/’14 haalt bijna de helft van
de 5-jarigen en iets meer dan de helft van
de 10-jarigen de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen voor kinderen (respectievelijk 46% en
51%). Als je bedenkt dat gemiddeld één uur
per dag bewegen voor kinderen de minimale
eis is om gezond te zijn, dan is dit een laag percentage. Zoals in de factsheet van het actieplan
inactieve jeugd te zien is, betekent dit dat in
heel Amsterdam 4.503 kinderen van 5 jaar en
3.608 kinderen van 10 jaar gemiddeld minder
dan een uur per dag bewegen. Van de 5-jarigen zit 95% volgens de ouders buiten schooltijd gemiddeld 2 uur of minder per dag achter

de computer of voor de TV. Bij de 10-jarigen
is dit percentage 89%. In absolute aantallen
betekent dit dan 428 5-jarigen en 840 10-jarigen dagelijks meer dan 2 uur beeldschermtijd
hebben.
Ruim de helft van de 5-jarigen (54%) en tweederde van de 10-jarigen (69%) is lid van een
sportvereniging. Ter vergelijking: nadere analyses van de Amsterdamse Sportmonitor 2013
laten zien dat 52% van de 6 tot 17-jarigen lid is
van een sportvereniging. Die 52% is een lichte
onderschatting van het daadwerkelijk percentage lidmaatschappen van sportverenigingen,
aangezien alleen is gevraagd naar de meest
beoefende sport. In vergelijking met schooljaar
2012/’13 zijn de percentages gezond beweeggedrag voor zowel 5- jarigen als 10-jarigen
nauwelijks veranderd. De grootste vooruitgang
is te zien bij het dagelijks gemiddeld 1 uur of
meer per dag bewegen onder 5-jarigen (van
41% naar 46%).

Tabel 3.3 Bewegen en stilzitten naar leeftijd, 2012/’13 en 2013/’14 (procenten)
5-jarigen

10-jarigen

2012/’13

2013/’14

2012/’13

2013/’14

Gemiddeld 1 uur of meer per dag bewegen

41

46

49

51

Lid van een sportvereniging

53

54

69

69

Gemiddeld 2 uur of minder per dag voor de TV of
achter de computer doorbrengen (buiten school)

94

95

88

89
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In schooljaar 2014/’15 beweegt ruim 60% van
de 14-jarigen en ruim 50% van de 16-jarigen
gemiddeld één uur of meer per dag. Als het
gaat om elke dag één uur of meer bewegen,
en daarmee voldoen aan de NNGB, haalt nog
geen 20% van de jongeren dit. In de factsheet
van het actieplan inactieve jeugd zien we dat
in heel Amsterdam 1.602 14- en 16-jarigen
inactief zijn; dat wil zeggen minder dan 3 uur
per week lichamelijk actief. Ruim de helft van
de jongeren is lid van een sportvereniging en

bijna de helft zit buiten schooltijd gemiddeld
2 uur of minder per dag achter de computer
of voor de TV. In absolute aantallen betekent
dit dat in heel Amsterdam 5.125 jongeren van
14 en 16 jaar dagelijks meer dan 2 uur beeldschermtijd hebben. In vergelijking met schooljaar 2012/’13 zijn 14-jarigen vooral iets vaker
lid van een sportvereniging en 16-jarigen zitten
iets vaker minder dan 2 uur per dag achter een
beeldscherm.

Tabel 3.4 Bewegen en stilzitten naar leeftijd, 2010/’11 en 2013/’14 (procenten)]
14-jarigen

24

16-jarigen

2012/’13

2014/’15

2012/’13

2014/’15

Gemiddeld 1 uur of meer per dag bewegen

61

63

50

53

Elke dag 1 uur of meer bewegen (NNGB)

15

19

14

18

Lid van een sportvereniging

53

58

51

52

Gemiddeld 2 uur of minder per dag voor de TV of
achter de computer doorbrengen (buiten school)

43

46

41

47
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4 Gezonde school
Dit hoofdstuk gaat in op een gezonde
schoolomgeving. Er zijn geen goede indicatoren om het effect van het programma Jump-in
op een statistisch en wetenschappelijk verantwoorde manier te meten. Het onderzoek
hiernaar is wel gestart in het kader van Sarphati
Amsterdam, maar dit promotietraject duurt
enige jaren. Tot die tijd moeten we het daarom
doen met de volgende outputindicator: het
aantal scholen waar Jump-in wordt/is uitgevoerd en het totaal aantal basisscholen dat
Jump-in heeft afgerond.

4.1 Jump-in
Jump-in is het programma dat scholen helpt
om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en beweging van hun leerlingen om zo
overgewicht te voorkomen. Gezond gedrag,
gezonde voeding, gezond bewegen en een
gezonde omgeving moet de normale situatie
zijn voor alle Amsterdamse kinderen. Om dit te
bereiken heeft het programma Amsterdamse
Aanpak Gezond Gewicht in overleg met
experts uit verschillende disciplines voor de
Amsterdamse scholen acht ‘Amsterdamse doelen Gezond Gewicht’ geformuleerd om zo een
gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen.
Deze doelen zijn het uitgangspunt van Jump-in: 8

1.	Gezondheid staat permanent op de agenda
2.	De school en ouders zetten zich samen in
voor gezond gedrag van kinderen
3.	De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in de praktijk
4.	Er is voldoende gymles door een vakleerkracht
5.	De school stimuleert actief buitenspelen
6.	De school stimuleert sport- en beweegdeelname
7.	De school signaleert tijdig kinderen met
motorische achterstanden en zorgt voor
passende begeleiding
8.	De zorgstructuur en verwijzing naar passend
aanbod voor kinderen met over- of ondergewicht is adequaat
Op basis van een gecombineerde meting van
2010/’11 tot en met 2012/’13 telde Amsterdam
152 basisscholen met een, vergeleken met
Nederland, bovengemiddeld hoog percentage kinderen met overgewicht en obesitas. In
de volgende tabel is weergegeven hoeveel
basisscholen op 1 januari 2015 en eind 2015
meedoen met Jump-in. Uit deze cijfers is op te
maken dat de uitvoering van Jump-in volgens
planning verloopt.

8  amsterdam.nl/jumpin

Tabel 4.1 Stand van zaken Jump-in, 2015
stand van zaken
1 januari 2015 eind 2015
aantal top-152 basisscholen die meedoen aan Jump-in

78

79

aantal top-152 basisscholen die in 2015 uitgestroomd zijn

2

10

aantal top-152 basisscholen die in 2015 ingestroomd zijn

-

10

80

79

totaal
bron: Jump-in
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In de volgende tabel staat het aantal top-152 scholen dat eind 2015 meedoet aan Jump-in, weergegeven naar de 22 gebieden.

Tabel 4.2 Aantal top-152 basisscholen die eind 2015 meedoen aan Jump-in, weergegeven naar
de 22 gebieden
stadsdeel/gebied

aantal scholen

Centrum
1 Centrum-west

0

2 Centrum-oost

0

West
3 Westerpark

2

4 Bos en Lommer

6

5 Oud-West/de Baarsjes

4

Nieuw-West
6 Slotermeer/Geuzenveld

10

7 Osdorp

8

8 de Aker/Nieuw-Sloten

1

9 Slotervaart

7

Zuid
10 Zuid-noord

0

11 Buitenveldert/Zuidas

0

12 de Pijp/Rivierenbuurt

2

Oost
13 Oud-Oost

4

14 Indische Buurt/Oostelijk Havengebied

6

15 Watergraafsmeer

0

16 IJburg/Zeeburgereiland

1

Noord
17 Noord-west

6

18 Oud-Noord

3

19 Noord-oost

5

Zuidoost
20 Bullewijk/Bijlmer Centrum

2

21 Bijlmer-oost

4

22 Gaasperdam/Driemond

8

totaal
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79

Bijlage 1 Achtergronden bij cijfers
speciaal (basis)onderwijs
Achtergrond en werkwijze JGZ
De S(B)O scholen zijn ingedeeld in speciaal
basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO),
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO). Officieel zijn SBO en PRO geen
speciaal onderwijs, maar regulier basis- en voortgezet onderwijs. Omdat veel leerlingen van PRO
meervoudige problematiek hebben, voert JGZ de
contactmomenten uit alsof het een VSO school
is. Veel leerlingen van het SBO vervolgen hun
schoolloopbaan op het PRO. De cijfers van het
SBO en PRO worden dan ook samengenomen.
Binnen het SO en VSO zijn vier clusters te onderscheiden:
1.	kinderen met een visuele beperking;
2.	dove, slechthorende kinderen en kinderen
met een communicatieve beperking (spraaktaalstoornis);
3.	kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en kinderen die langdurig
ziek zijn;
4.	kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.
In tegenstelling tot het regulier onderwijs, waar
JGZ vaste meetmomenten heeft bij 5 en 10 jaar
en in de tweede (13/14 jaar) en vierde klas (15/16
jaar) van het voortgezet onderwijs, heeft het
speciaal onderwijs dit niet. JGZ voert daar de
volgende onderzoeken uit wanneer daar aanleiding voor is:

• E
 indonderzoek
Dit onderzoek vindt plaats bij het verlaten van
het speciaal onderwijs.
Omdat kinderen op het speciaal onderwijs
op andere momenten worden gezien, zijn de
cijfers niet één op één te vergelijken met de
data van het reguliere onderwijs in hoofdstuk 1.
Ook zijn de leerlingaantallen vele malen kleiner
dan in het reguliere onderwijs. Om de cijfers
toch enigszins vergelijkbaar te maken en aan
voldoende aantallen te komen, hebben we de
analyses voor hoofdstuk 5 per leeftijdsgroep
uitgevoerd, namelijk:
• 4
 t/m 7 jaar om te vergelijken
met 5-jarigen;
• 8
 t/m 11 jaar om te vergelijken
met 10-jarigen;
• 1
 2 t/m 14 jaar om te vergelijken
met 14-jarigen;
• 1
 5 t/m 18 jaar om te vergelijken
met 16-jarigen.

Aandeel Amsterdamse kinderen op het S(B)
O naar cluster, geslacht, etniciteit, leeftijd
en stadsdeel
Het aantal Amsterdamse kinderen dat in
schooljaar 2014-2015 door JGZ is gemeten en
gewogen is uitgesplist naar cluster te zien in tabel 1. Bijna de helft van de kinderen volgt SBO
of PRO. Daarna volgt SO cluster 4 als grootste
groep.

• Instroomonderzoek
Dit preventief gezondheidsonderzoek (PGO)
vindt soms vooraf, maar vaker na aanmelding
of toelating tot het (V)SO, plaats.
• V
 ervolgonderzoek
Leerlingen jonger dan 8 jaar krijgen tweejaarlijks een PGO. Leerlingen vanaf 8 jaar krijgen
driejaarlijks een PGO.

OUTCOME MONITOR AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT

27

Figuur 2 Percentage leerlingen speciaal onderwijs naar geslacht
(in Amsterdam woonachtige kinderen van 4 t/m 18 jaar die op het
S(B)O zitten en in schooljaar 2014-2015 zijn gezien door de JGZ)

herkomst vormen samen ongeveer de helft van
de groep leerlingen (figuur 3).
Het grootste deel van de leerlingen op het speciaal onderwijs is tussen de 8 en 14 jaar (tabel
4). Tabel 5 geeft inzicht in de verdeling van de
leerlingen over de stadsdelen.

Tabel 4 Aantal en aandeel leerlingen per
leeftijdsgroep van het (V)SO, SBO en
praktijkonderwijs (in Amsterdam woonachtige
kinderen van 4 t/m 18 jaar die op het S(B)O
zitten en in schooljaar 2014-2015 zijn gezien
door de JGZ)
Figuur 3 Percentage leerlingen speciaal onderwijs per etniciteit
(in Amsterdam woonachtige kinderen van 4 t/m 18 jaar die op het
S(B)O zitten en in schooljaar 2014-2015 zijn gezien door de JGZ)

aantal

percentage

4 t/m 7 jaar

296

17

8 t/m 11 jaar

559

32

12 t/m 14 jaar

637

37

15 t/m 18 jaar
totaal

231

13

1723

100

Tabel 5 Aantal en aandeel leerlingen
per stadsdeel op het (V)SO, SBO en
praktijkonderwijs (in Amsterdam woonachtige
kinderen van 4 t/m 18 jaar die op het S(B)O
zitten en in schooljaar 2014-2015 zijn gezien
door de JGZ)
Tabel 1 Aantal en aandeel leerlingen
per cluster van het (V)SO, SBO en
praktijkonderwijs (in Amsterdam woonachtige
kinderen van 4 t/m 18 jaar die op het S(B)O
zitten en in schooljaar 2014-2015 zijn gezien
door de JGZ)

aantal

percentage

53

3

Noord

320

19

West incl. Westpoort

206

12

Nieuw-West

474

28

Zuid

125

7

aantal

percentage

Oost

234

14

805

47

Zuidoost

311

18

SO cluster 1

4

0,2

totaal

1723

100

SO cluster 2

157

9

SO cluster 3

107

6

SO cluster 4

220

13

VSO cluster 1

0

0

VSO cluster 2

78

5

VSO cluster 3

151

9

VSO cluster 4

78

5

SBO en PRO

onbekend
totaal

123

7

1723

100

Zoals in figuur 2 te zien is, zijn jongens met 70%
in de meerderheid op het speciaal onderwijs.
Kinderen van autochtone en Marokkaanse
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