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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.
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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.

Leeswijzer
Dit tweede deel van de outcome monitor 2016
is geheel gericht op 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.
Voor stedelijke cijfers over gezond gewicht,
overgewicht en ondergewicht verwijzen wij u
graag naar het eerste deel van de outcome
monitor. Ook vind u daar de veranderingen
over de tijd (trends), cijfers over gezond eet- en
beweeggedrag en informatie over gezonde
scholen.

Extra informatie
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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1 Focusbuurten
In dit hoofdstuk wordt de situatie in de focusbuurten geschetst. Dit zijn buurten met het
grootste percentage kinderen met overgewicht
en obesitas in Amsterdam. De buurten verschillen onderling in samenstelling en ontwikkeling.
Zo zien we in de meeste focusbuurten dat
vooral bij de jongere leeftijden het percentage
autochtone kinderen in 2015 is toegenomen
ten opzichte van 2012. In Waterland is deze
tendens echter veel minder aanwezig. Dit soort
ontwikkelingen hebben (mede) invloed op het
aantal en percentage kinderen met gezond-,
over- en ondergewicht.
Ook het aantal jongeren in de focusbuurten
varieert. Als we kijken naar het aantal 2-, 3-,
5-, 10-, 14- en 16-jarigen in de focusbuurten,
dan zien we dat Slotermeer de grootste buurt
is met ruim 2.100 kinderen van deze leeftijden.
Bijlmer Centrum volgt met ruim 1.800 kinderen. In de Indische buurt gaat het om bijna
1.600 kinderen en in Waterland om ruim 1.000.
Kolenkit is de kleinste buurt met bijna 700
kinderen van deze leeftijden. Hierdoor zullen

de percentages, vooral in de kleinere buurten,
door de jaren heen wat meer fluctueren.
Vanaf 2015 wordt de buurtaanpak breder
uitgerold. Naast de oorspronkelijke vijf focusbuurten (Waterlandpleinbuurt, Indische Buurt,
Slotermeer, Kolenkitbuurt en 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, Bijlmer-oost en Noordwest 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.
In onderstaande kaart zijn alle nieuwe en bestaande focusbuurten weergegeven. In de kaart
is te zien dat Bijlmer Centrum overeen komt
met één van de 22 gebieden. De Indische Buurt

Afbeelding 1.1 Amsterdam met focusbuurten AAGG en hun positie binnen de 22 gebieden
van het Sociaal Domein

Nieuw
Bestaand
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en Slotermeer komen overeen met één van de
27 stadsdeelwijken.3 De Waterlandpleinbuurt
en de Kolenkit zijn een deel van een stadsdeelwijk. In tabel 1.2 vind u hiervan de details.

Tabel 1.2 Focusbuurten AAGG in Amsterdam,
2013-2014-2015
buurt
Waterlandpleinbuurt
Indische Buurt
Kolenkit

nummer
buurtcombinatie
N68
M31 + M32
E39

Slotermeer

F76 + F77

Bullewijk/Bijlmer centrum

T92 + T93

bron: AAGG/ GGD Amsterdam/OIS

De volgende cijfers zullen, voor zover beschikbaar, in dit hoofdstuk per focusbuurt aan bod
komen:
1.	De samenstelling van de focusbuurt door de
jaren heen, naar leeftijd, herkomst en sekse;
2.	Het totaal aantal kinderen met overgewicht
per focusbuurt;
3.	De verdeling van de kinderen in de focusbuurt naar de gewichtsklassen ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht,
waarbij overgewicht indien mogelijk wordt
uitgesplitst naar overgewicht en obesitas
(graad 1+2+3);
4.	Binnen de focusbuurt en binnen de totale
groep kinderen met overgewicht of obesitas: de verdeling naar herkomst voor de
verschillende jaren;
5.	Cijfers met betrekking tot gezond gedrag
(voeding en bewegen).

1.1 Waterlandpleinbuurt
1.1.1 Samenstelling Waterlandpleinbuurt door de jaren heen
Op 1 januari 2015 wonen in de Waterlandpleinbuurt in Noord 3.291 kinderen in de leeftijd van 2 tot
en met 18 jaar. Dit aantal is sinds 2012 licht gegroeid. Alleen het aantal kinderen van 4 tot en met
12 jaar is afgenomen. In de andere leeftijdsgroepen is het aantal kinderen toegenomen.

Tabel 1.3 Aantal kinderen in de Waterlandpleinbuurt in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar
(2012-2015)
2012
2 t/m 3 jaar

2013

2014

2015

verschil
2012-2015

354

375

457

447

93

1.752

1.702

1.677

1.673

-79

13 t/m 16 jaar

692

732

785

815

123

17 t/m 18 jaar

321

318

356

356

35

3.119

3.127

3.275

3.291

172

4 t/m 12 jaar

totaal
bron: OIS

Samenstelling bevolking naar herkomst
2015 en 2012
In figuur 1.4 zijn de kinderen uit de
Waterlandpleinbuurt per leeftijdsgroep
weergegeven naar herkomst. Zo blijkt dat het
percentage autochtone Amsterdamse kinderen

in 2015 kleiner is bij de oudere kinderen dan
bij de jongere kinderen. Surinaams
Amsterdamse kinderen zijn er naarmate
de leeftijd stijgt relatief steeds meer.
Het percentage kinderen in de andere etnische
groepen fluctueert.

3  Voor de 27 stadsdeelwijken zijn 5 van de 22 gebieden
in twee delen gesplitst. De 27 stadsdeelwijken zijn het
laagste niveau waarop de GGD cijfers kan presenteren.
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Figuur 1.4 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit de
Waterlandpleinbuurt naar herkomst (2015)

De volgende figuur toont de kinderen van de
verschillende leeftijden verdeeld naar herkomst
in 2012. Hoewel de verdeling licht schommelt tussen de leeftijden, zijn de drie grootste groepen de kinderen van Marokkaanse,
Nederlandse en overig niet-westerse herkomst.
Het aandeel Surinaamse kinderen stijgt naarmate de leeftijd toeneemt.
Samenstelling bevolking naar geslacht
De verhouding meisjes/jongens in de
Waterlandpleinbuurt (2 t/m 18 jaar) ligt vrijwel
voor alle leeftijden op 50/50. In 2015 zijn er
onder de 2-jarigen in verhouding wat meer
jongens dan meisjes: 58% betreft jongens.

Figuur 1.5 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit de
Waterlandpleinbuurt gesplitst naar herkomst (2012)

1.1.2 Totaal aantal kinderen met overgewicht
Waterlandpleinbuurt
In 2014 zijn er onder de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen in de Waterlandpleinbuurt 242
kinderen met overgewicht of obesitas. Bij 176
van hen betreft het overgewicht (73%) en bij 66
obesitas (27%). In vergelijking met 2012 zijn er
nu minder kinderen met overgewicht of obesitas, maar is het aandeel met obesitas gestegen,
zie tabel 1.6.

Tabel 1.6 Kinderen van 2, 3, 5, 10, 14 en 16 jaar in de Waterlandpleinbuurt met overgewicht,
uitgesplitst naar overgewicht en obesitas (aantallen en procenten)
aantal
overgewicht

aantal
obesitas

aantal
totaal

percentage
overgewicht

percentage
obesitas

percentage
totaal

2012

223

67

290

77

23

100

2013

201

57

258

78

22

100

2014

176

66

242

73

27

100

1.1.3 Gewichtsklassen van kinderen uit
de Waterlandpleinbuurt
Figuur 1.7 laat voor de kinderen uit de
Waterlandpleinbuurt het verloop van ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht zien
door de jaren heen en tussen de leeftijds
groepen. Het patroon is hetzelfde als we zagen
in figuur 1.1 (deel 1 van de outcome monitor)
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voor heel Amsterdam: naarmate kinderen
ouder zijn heeft een groter percentage van
hen overgewicht. In het plaatje voor
de Waterlandpleinbuurt zijn de blauwe en
groene staven echter iets korter: minder
kinderen hebben ondergewicht en een
gezond gewicht, relatief meer kinderen hebben
overgewicht of obesitas.

1.1.4 Kinderen met overgewicht en obesitas
in de Waterlandpleinbuurt: verdeling naar
herkomst
Figuur 1.8 geeft ons inzicht in de groep 2-, 3-,
5-, 10-, 14- en 16-jarige kinderen met overgewicht in de Waterlandpleinbuurt. Hoe is deze
groep verdeeld naar etnische achtergrond?
Ongeveer een derde van de kinderen met
overgewicht uit de Waterlandpleinbuurt is van
Marokkaanse herkomst. De Turkse en overig
niet-westerse kinderen met overgewicht nemen
elk ongeveer een vijfde voor hun rekening. Het
percentage kinderen van autochtone, overig
westerse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst
is kleiner.
Uit figuur 1.9 blijkt dat het in de
Waterlandpleinbuurt in 2012 en 2014 vooral meisjes zijn die overgewicht of obesitas
hebben. In 2013 is het percentage jongens en
meisjes onder kinderen met overgewicht bijna
gelijk verdeeld.

Figuur 1.7 Percentage kinderen uit de Waterlandpleinbuurt naar
gewichtsklasse en leeftijd (2012-2014)

* Het percentage obesitas is bij de 2- en 3-jarigen dermate laag dat het
is samengevoegd met het percentage overgewicht

Figuur 1.8 Verdeling naar herkomst van de 2-, 3-, 5-, 10-,
14- en 16-jarige kinderen met overgewicht of obesitas uit de
Waterlandpleinbuurt (2012-2014) (procenten)*

1.1.5 Cijfers gezond gedrag
Waterlandpleinbuurt
Zowel onder 5-jarigen als onder 10-jarigen is
het percentage kinderen dat elke dag ontbijt in schooljaar 2013/’14 ongeveer gelijk
gebleven. Dit beeld zien we ook terug in
Amsterdam als geheel. Het meest opvallend
is de stijging van het percentage kinderen in
de Waterlandpleinbuurt dat maximaal twee
gezoete drankjes per dag drinkt. In Amsterdam
is het percentage kinderen dat elke dag
maximaal twee gezoete dranken drinkt ook
gestegen, maar in mindere mate (5-jarigen:
van 65% naar 70% en 10-jarigen: van 61%
naar 66%). Ondanks de ‘inhaalslag’ in de
Waterlandpleinbuurt op dit gebied, zijn de percentages nog steeds lager dan in Amsterdam
als geheel (5-jarigen: 64% versus 70% en
10-jarigen: 59% versus 66%). Het beeld rondom
groente eten is wisselend: waar de 10-jarigen
vaker dagelijks groente zijn gaan eten, lijken
de 5-jarigen nu juist iets minder vaak dagelijks
groente te eten.

* Vanwege het lage aantal zijn kinderen van Surinaamse en Antilliaanse
herkomst samengevoegd

Figuur 1.9 Verdeling naar geslacht van de 2-, 3-, 5-, 10-, 14en 16-jarige kinderen met overgewicht of obesitas uit de
Waterlandpleinbuurt (2012-2014) (procenten)
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Tabel 1.10 Verstandig eten en drinken naar leeftijd, 2012/’13 en 2013/’14 (procenten)
5-jarigen

10-jarigen

2012/’13

2013/’14

2012/’13

2013/’14

Elke dag ontbijten

93

93

94

92

Elke dag groente eten

80

78

75

82

Elke dag fruit eten

97

97

89

84

Maximaal 3 tussendoortjes per dag

96

98

94

96

Maximaal 2 glazen gezoete drank per dag

54

64

54

59

In schooljaar 2014/’15 ontbijten 14-jarigen
vaker minstens 5 dagen per week en eten ze
vaker minstens 5 dagen per week fruit, maar ze
voldoen iets minder vaak aan de fruitnorm dan
hun leeftijdsgenoten 2 jaar eerder. Ondanks
de ‘inhaalslag’ ten aanzien van dagelijks fruit
eten, blijft dit percentage nog steeds lager dan
in heel Amsterdam(54% versus 59%). Ondanks

dat de 16-jarigen in Amsterdam als geheel nu
iets vaker ontbijten, is deze trend in Waterland
niet zichtbaar: daar ontbijten de 16-jarigen nu
juist minder vaak. Ze blijven hiermee dan ook
achter op de gehele stad (64% versus 73%).
Daarentegen eten ze vaker minstens 5 keer
per week groente en fruit. Dit is in lijn met de
resultaten voor heel Amsterdam.

Tabel 1.11 Verstandig eten en drinken naar leeftijd, 2012/’13 en 2014/’15 (procenten)
14-jarigen
2012/’13

2014/’15

16-jarigen
2012/’13

2014/’15

Minstens 5 dagen per week ontbijten

70

77

68

64

Minstens 5 dagen per week groente eten

73

72

66

70

Minstens 5 dagen per week fruit eten

44

54

51

54

Elke dag minstens 2 stuks fruit eten (fruitnorm)

18

15

16

16

De cijfers omtrent gezond beweeggedrag
laten een positieve ontwikkeling zien voor de
Waterlandpleinbuurt. Zo bewegen zowel 5- als
10-jarigen in 2013/’14 vaker gemiddeld één
uur of meer per dag dan in schooljaar 2012/’13
en zit ook een groter deel gemiddeld 2 uur
of minder per dag voor de TV of achter de
computer. Kinderen van beide leeftijden blijven

ten opzichte van heel Amsterdam vooral nog
achter in het percentage dat lid is van een
sportvereniging (5-jarigen: 41% versus 54%,
10-jarigen 56% versus 69%). De 10-jarigen in
de Waterlandpleinbuurt scoren daarentegen
juist beter op het gebied van dagelijks bewegen dan de 10-jarigen in Amsterdam als geheel
(60% versus 51%).

Tabel 1.12 Bewegen en stilzitten naar leeftijd, 2012/’13 en 2013/’14 (procenten)
5-jarigen
2013/’14

2012/’13

2013/’14

Gemiddeld 1 uur of meer per dag bewegen

41

45

55

60

Lid van een sportvereniging

41

41

54

56

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

85

90

78

88

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs
laten de cijfers omtrent bewegen een wisselend
beeld zien. Zo voldoen 14-jarigen nu vaker aan
de NNGB en zijn ze vaker lid van een sportvereniging, maar zitten ze vaker meer dan 2

14

10-jarigen

2012/’13
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uur voor de TV of achter de computer. Hoewel
16-jarigen iets minder vaak gemiddeld 1 uur of
meer per dag bewegen, voldoen ze nu wel iets
vaker aan de NNGB dan hun leeftijdsgenoten
2 jaar eerder. Daarentegen zijn ze minder vaak

lid van een sportvereniging. In vergelijking
met heel Amsterdam blijven jongeren in de
Waterlandpleinbuurt vooral achter qua lidmaat-

schap van een sportvereniging (14-jarigen: 51%
versus 58%, 16-jarigen: 39% versus 52%).

Tabel 1.13 Bewegen en stilzitten naar leeftijd, 2010/’11 en 2013/’14 (procenten)
14-jarigen

16-jarigen

2012/’13

2014/’15

2012/’13

2014/’15

Gemiddeld 1 uur of meer per dag bewegen

63

64

51

49

Elke dag 1 uur of meer bewegen (NNGB)

14

21

15

18

Lid van een sportvereniging

41

51

47

39

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

45

39

46

48

1.2 Indische Buurt
1.2.1 Samenstelling Indische Buurt door de jaren heen
Op 1 januari 2015 wonen in de Indische Buurt in Oost 3.619 kinderen en jongeren in de leeftijd van
2 tot en met 18 jaar. Dit aantal ligt bijna 200 lager dan in 2012. Alleen het aantal kinderen van 13 tot
en met 16 jaar is licht toegenomen. In de andere leeftijdsgroepen is het aantal kinderen afgenomen.

Tabel 1.14 Aantal kinderen in de Indische Buurt in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar (2012-2015)

2 t/m 3 jaar
4 t/m 12 jaar
13 t/m 16 jaar
17 t/m 18 jaar
totaal

2012

2013

2014

2015

verschil
2012-2015

542

539

532

497

-45

2.104

2.062

1.996

1.946

-158

734

780

792

785

51

425

380

337

391

-34

3.805

3.761

3.657

3.619

-186

bron: OIS

Samenstelling bevolking naar herkomst
2015 en 2012
In figuur 1.15 zijn de kinderen uit de Indische Buurt
per leeftijd verdeeld naar herkomst weergegeven.
Hier is te zien dat onder de jonge leeftijdsgroepen het percentage kinderen van Nederlandse
en Marokkaanse herkomst het grootst is. Bij de
hogere leeftijden zijn er relatief minder autochtone kinderen en is het percentage Marokkaans
Amsterdamse kinderen veruit het grootst.
De volgende figuur toont de kinderen per
leeftijd verdeeld over de verschillende etnische achtergronden in 2012. Bij alle leeftijden
vormen Marokkaans Amsterdamse kinderen
de grootste groep, bij de jongste leeftijden
gevolgd door kinderen van Nederlandse herkomst, bij de oudere leeftijden door kinderen
van Turkse herkomst.

Figuur 1.15 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit de Indische
Buurt naar herkomst (2015)

Bron: OIS
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Samenstelling bevolking naar geslacht
In de Indische Buurt wonen doorgaans net iets
meer jongens dan meisjes (2 t/m 18 jaar).

Figuur 1.16 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit de Indische
Buurt naar herkomst (2012)

In 2015 zijn er vooral onder de 2- en 10-jarigen
in verhouding wat meer jongens dan meisjes,
respectievelijk 60%/40% en 55%/45%. Onder
3- en 14-jarigen zijn er iets meer meisjes (beide
51%).

1.2.2 Totaal aantal kinderen met overgewicht
Indische Buurt
In 2014 zijn er onder de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen in de Indische Buurt 287 kinderen
met overgewicht of obesitas. Bij 229 van hen
betreft het overgewicht (80%) en bij 58 obesitas (20%). In vergelijking met 2012 zijn er nu
minder kinderen met overgewicht of obesitas
en is het aandeel met obesitas gedaald, zie
tabel 1.17.

Bron: OIS

Tabel 1.17 Kinderen van 2, 3, 5, 10, 14 en 16 jaar in de Indische Buurt met overgewicht,
uitgesplitst naar overgewicht en obesitas (aantallen en procenten)
aantal
overgewicht

aantal
obesitas

2012

283

88

371

2013

256

71

327

2014

229

58

287

Figuur 1.18 Percentage kinderen uit de Indische Buurt naar
gewichtsklasse en leeftijd (2012-2014)

aantal percentage
totaal overgewicht

percentage
obesitas

percentage
totaal

76

24

100

78

22

100

80

20

100

1.2.3 Gewichtsklassen van kinderen uit de
Indische Buurt
Figuur 1.18 laat voor de kinderen uit de Indische
Buurt het verloop zien van ondergewicht,
gezond gewicht en overgewicht door de
jaren heen en tussen de leeftijdsgroepen. Het
patroon is hetzelfde als we zagen in figuur 1.1
(deel 1 van de outcome monitor) voor alle
Amsterdamse kinderen: naarmate kinderen
ouder zijn, heeft een groter percentage van
hen overgewicht. Het beeld in de Indische
Buurt is echter extremer: daar hebben relatief
meer kinderen overgewicht of obesitas, vooral
de 10-jarigen.

* Het percentage obesitas is bij de 2- en 3-jarigen dermate laag dat het is
samengevoegd met het percentage overgewicht
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1.2.4 Kinderen met overgewicht en obesitas
in de Indische Buurt: verdeling naar herkomst

Figuur 1.19 Verdeling naar herkomst van de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarige kinderen met overgewicht of obesitas uit de Indische
Buurt (2012-2014)* (procenten)

Figuur 1.19 geeft ons inzicht in de groep 2-, 3-, 5-,
10-, 14- en 16-jarige kinderen met overgewicht in
de Indische Buurt. Hoe is deze groep verdeeld
qua etnische achtergrond? Net als in de totale
populatie van de Indische Buurt zijn ook de
kinderen en jongeren met overgewicht vooral
van Marokkaanse en Turkse herkomst. In 2014
lijkt deze groep echter kleiner te zijn geworden
dan voorgaande jaren. Het aandeel kinderen en
jongeren van Nederlandse en overig westerse
herkomst is daarentegen in 2014 groter geworden.
Uit figuur 1.20 blijkt dat het in de Indische
Buurt vooral meisjes zijn die overgewicht of
obesitas hebben, al is het verschil in 2014 wel
wat kleiner dan in 2012.

* Vanwege het lage aantal zijn kinderen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst
samengevoegd

Figuur 1.20 Verdeling naar geslacht van de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarige kinderen met overgewicht of obesitas uit de Indische
Buurt (2012-2014) (procenten)

1.2.5 Cijfers gezond gedrag Indische Buurt
In schooljaar 2013/’14 zijn de cijfers omtrent
gezond eten en drinken onder 5-en 10-jarigen
vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van schooljaar 2012/’13. De grootste verbetering zien we
in het drinken van maximaal 2 glazen gezoete
drank per dag voor beide leeftijden. Zowel 5als 10-jarigen scoren hierop beter dan gemiddeld in Amsterdam: 5-jarigen 76% versus 70%
en 10-jarigen 70% versus 66%.

Tabel 1.21 Verstandig eten en drinken naar leeftijd, 2012/’13 en 2013/’14 (procenten)
5-jarigen

10-jarigen

2012/’13

2013/’14

2012/’13

2013/’14

Elke dag ontbijten

95

94

89

90

Elke dag groente eten

81

83

78

81

Elke dag fruit eten

96

96

83

85

Maximaal 3 tussendoortjes per dag

97

99

98

96

Maximaal 2 glazen gezoete drank per dag

69

76

61

70

In schooljaar 2014/’15 ontbijten 14-jarigen
vaker minstens 5 dagen per week en eten ze
vaker minstens 5 dagen per week groente.
Daarentegen eten ze minder vaak fruit en
voldoen dan ook minder vaak aan de fruitnorm. Ondanks dat ze nu vaker groente eten,
blijven ze nog wel achter ten opzichte van
heel Amsterdam (56% versus 73%). De 16-jarigen in de Indische Buurt ontbijten juist iets

minder vaak, maar eten vaker minstens 5 keer
per week groente. Wat betreft fruit eten is het
beeld wisselend: er wordt minder vaak minimaal 5 dagen per week fruit gegeten, maar de
16-jarigen voldoen wel vaker aan de fruitnorm.
De grootste achterstand ten opzichte van de
hele stad zien we bij groente eten: 60% in de
Waterlandpleinbuurt versus 74% stedelijk.
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Tabel 1.22 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

70

75

66

63

Minstens 5 dagen per week groente eten

52

56

53

60

Minstens 5 dagen per week fruit eten

62

51

55

51

Elke dag minstens 2 stuks fruit eten (fruitnorm)

20

13

11

24

De cijfers omtrent gezond beweeggedrag laten een wisselend beeld zien voor de Indische Buurt.
Zo is in 2013/’14 een groter deel van de 5-jarigen lid van een sportvereniging, maar is het dagelijks
bewegen en de beeldschermtijd nagenoeg gelijk gebleven. Onder 10-jarigen wordt in 2013/’14
vaker gemiddeld één uur of meer per dag bewogen. Hiermee scoren zij beter dan 10-jarigen gemiddeld in Amsterdam (56% versus 51%). Daarentegen is het percentage dat lid is van een sportvereniging afgenomen. Op dit vlak blijven 10-jarigen dan ook flink achter in vergelijking met heel
Amsterdam (54% versus 69%).

Tabel 1.23 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

42

43

47

56

Lid van een sportvereniging

39

49

59

54

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

92

93

85

84

De cijfers omtrent bewegen laten voor de 14- en 16-jarigen een positief beeld zien. Jongeren van
beide leeftijden bewegen nu vaker gemiddeld 1 uur of meer per dag, voldoen vaker aan de NNGB
en zijn vaker lid van een sportvereniging dan hun leeftijdsgenoten 2 jaar eerder. Daarnaast zitten
14-jarigen ook vaker maximaal 2 uur per dag achter een beeldscherm. In vergelijking met gemiddeld in Amsterdam voldoen 14-jarigen in de Indische Buurt vaker aan de NNGB (24% versus 19%),
maar ze zijn minder vaak lid van een sportvereniging (51% versus 58%). Op dit laatste punt blijven
de 16-jarigen ook achter: 44% versus 52%.

Tabel 1.24 Bewegen en stilzitten naar leeftijd, 2010/’11 en 2013/’14 (procenten)
14-jarigen

16-jarigen

2012/’13

2014/’15

2012/’13

2014/’15

Gemiddeld 1 uur of meer per dag bewegen

58

65

47

51

Elke dag 1 uur of meer bewegen (NNGB)

14

24

14

18

Lid van een sportvereniging

43

51

42

44

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

39

46

42

42

1.3 Slotermeer
1.3.1 Samenstelling Slotermeer door de jaren heen
Op 1 januari 2015 wonen in Slotermeer in Nieuw-West 5.588 kinderen in de leeftijd van 2 tot en
met 18 jaar. Dit aantal is sinds 2012 licht gegroeid. Het aantal kinderen van 4 tot en met 12 jaar en
het aantal jongeren van 13 tot en met 16 jaar is toegenomen. In de andere leeftijdsgroepen is het
aantal kinderen licht afgenomen.
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Tabel 1.25 Aantal kinderen in Slotermeer in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar (2012-2015)
2012

2013

2014

2015

verschil
2012-2015

779

776

780

774

-5

4 t/m 12 jaar

2.874

2.915

2.942

3.027

153

13 t/m 16 jaar

1.114

1.170

1.205

1.189

75

2 t/m 3 jaar

17 t/m 18 jaar
totaal

609

512

532

598

-11

5.376

5.373

5.459

5.588

212

bron: OIS

Samenstelling bevolking naar herkomst
2015 en 2012
In figuur 1.26 zijn de kinderen uit Slotermeer
per leeftijdsgroep verdeeld naar herkomst
weergegeven. Hier blijkt dat de verdeling
naar herkomst redelijk vergelijkbaar is voor
alle leeftijdsgroepen. Vooral het percentage
Nederlandse kinderen varieert over de tijd
en neemt af naarmate de leeftijd hoger is. In
Slotermeer is het grootste deel van de kinderen
van Turkse en Marokkaanse afkomst. Bij de
jongste leeftijden gaat het om ongeveer 50%
van de kinderen. Bij de oudere leeftijden gaat
het om bijna tweederde van de kinderen dat
van Turkse en Marokkaanse afkomst is. Onder
2- en 3-jarigen is het percentage autochtone
kinderen iets groter en vanaf de leeftijd van
10 jaar is het percentage Turks Amsterdamse
kinderen iets groter.

Figuur 1.26 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit Slotermeer
naar herkomst (2015)

Bron: OIS

Figuur 1.27 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit Slotermeer
naar herkomst (2012)

De volgende figuur toont de kinderen per
leeftijd verdeeld naar herkomst in 2012. De
kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst
vormen ook in 2012 de grootste groepen.
Samenstelling bevolking naar geslacht
In Slotermeer varieert de verhouding jongens
en meisjes (2 t/m 18 jaar). In 2015 zijn er in
verhouding vooral onder 10-jarigen meer jongens (58%). Onder 3-jarigen is het percentage
meisjes net wat groter (54%).
Bron: OIS
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1.3.2 Totaal aantal kinderen met overgewicht
Slotermeer
In 2014 zijn er onder de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen in Slotermeer 500 kinderen met
overgewicht of obesitas. Bij 387 van hen betreft

het overgewicht (77%) en bij 11 3 obesitas
(23%). In vergelijking met 2012 is het totaal
aantal kinderen met overgewicht of obesitas
nagenoeg gelijk gebleven, maar is het aandeel
met obesitas gedaald, zie tabel 1.28.

Tabel 1.28 Kinderen van 2, 3, 5, 10, 14 en 16 jaar in Slotermeer met overgewicht, uitgesplitst
naar overgewicht en obesitas (aantallen en procenten)
aantal
overgewicht

aantal
obesitas

2012

347

151

498

2013

390

95

2014

387

113

Figuur 1.29 Percentage kinderen uit Slotermeer naar
gewichtsklasse en leeftijd (2012-2014)

aantal percentage
totaal overgewicht

percentage
obesitas

percentage
totaal

70

30

100

485

80

20

100

500

77

23

100

1.3.3 Gewichtsklassen van kinderen uit
Slotermeer
Figuur 1.29 laat voor de kinderen uit
Slotermeer het verloop zien van ondergewicht,
gezond gewicht en overgewicht door de jaren
heen en tussen de leeftijdsgroepen. Ook voor
Slotermeer geldt dat naarmate kinderen ouder
zijn een groter percentage van hen overgewicht heeft. In Slotermeer ligt het percentage
overgewicht en obesitas wat hoger dan in
Amsterdam als geheel, vooral vanaf 5 jaar en
ouder. Het percentage jongeren met ondergewicht ligt over het algemeen in Slotermeer
lager dan in de stad als geheel.

* Het percentage obesitas is bij de 2- en 3-jarigen dermate laag dat het is
samengevoegd met het percentage overgewicht

Figuur 1.30 Verdeling naar herkomst van de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarige kinderen met overgewicht of obesitas uit Slotermeer
(2012-2014)* (procenten)

1.3.4 Kinderen met overgewicht en obesitas
in Slotermeer: verdeling naar herkomst
Figuur 1.30 geeft ons inzicht in de verdeling
van de groep 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarige
kinderen met overgewicht naar herkomst in
Slotermeer. Net als in de totale populatie van
Slotermeer zijn ook de kinderen en jongeren
met overgewicht vooral van Marokkaanse en
Turkse herkomst. Bij ruim tweederde van de
kinderen en jongeren met overgewicht gaat het
om Marokkaans- of Turks Amsterdamse kinderen.
Uit figuur 1.31 blijkt dat het vooral meisjes zijn
die overgewicht of obesitas hebben, al is het
verschil in 2013 iets kleiner.

* Vanwege het lage aantal zijn kinderen van Surinaamse en Antilliaanse
herkomst samengevoegd
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1.3.5 Cijfers gezond gedrag Slotermeer
De grootste verandering in gezond eeten drinkgedrag onder 5- en 10-jarigen in
Slotermeer zien we bij het dagelijks ontbijten.
Op dit gebied geldt dat voor beide leeftijdsgroepen het percentage in schooljaar 2013/’14
hoger ligt dan het jaar daarvoor. Verder zijn
de cijfers vrij stabiel. In vergelijking met heel
Amsterdam blijven beide leeftijden vooral achter op het gebied van groente eten (5-jarigen:
78% versus 87%; 10-jarigen: 79% versus 85%).

Figuur 1.31 Verdeling naar geslacht van de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarige kinderen met overgewicht of obesitas uit Slotermeer
(2012-2014) (procenten)

Tabel 1.32 Verstandig eten en drinken naar leeftijd, 2012/’13 en 2013/’14 (procenten)
5-jarigen

10-jarigen

2012/’13

2013/’14

2012/’13

2013/’14

Elke dag ontbijten

90

95

88

94

Elke dag groente eten

80

78

77

79

Elke dag fruit eten

95

96

85

89

Maximaal 3 tussendoortjes per dag

96

99

96

95

Maximaal 2 glazen gezoete drank per dag

69

67

63

64

Ook de 14- en 16-jarigen in Slotermeer ontbijten vaker minimaal 5 dagen per week. Daarnaast
eten ze allebei vaker groente en fruit. De 16-jarigen voldoen ook vaker aan de fruitnorm dan hun
leeftijdsgenoten 2 jaar eerder, maar voor de 14-jarigen is dit niet het geval. Ondanks de positieve ontwikkeling op het gebied van groente eten, blijven de 14- en 16-jarigen net als de jongere
kinderen in Slotermeer nog steeds achter ten opzichte van stedelijk: 14-jarigen 57% versus 73% en
16-jarigen 61% versus 74%.

Tabel 1.33 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

68

74

61

71

Minstens 5 dagen per week groente eten

52

57

55

61

Minstens 5 dagen per week fruit eten

50

58

47

52

Elke dag minstens 2 stuks fruit eten (fruitnorm)

20

16

15

19

De cijfers omtrent gezond beweeggedrag laten een wisselend beeld zien voor Slotermeer. Positief
is dat in 2013/’14 5-jarigen vaker gemiddeld één uur of meer per dag bewegen en vaker maximaal
2 uur per dag voor de TV of achter de computer doorbrengen. Negatief is dat het lidmaatschap
van een sportvereniging onder deze kinderen is afgenomen. Ook onder 10-jarigen is het percentage dat gemiddeld één uur of meer per dag beweegt toegenomen, net als het percentage dat lid
is van een sportvereniging. Beide leeftijdsgroepen hebben een achterstand op geheel Amsterdam
wat betreft lidmaatschap van een sportvereniging: 5-jarigen 24% versus 54% en 10-jarigen 53%
versus 69%.
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Tabel 1.34 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

37

43

42

52

Lid van een sportvereniging

32

24

50

53

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

90

94

89

87

De cijfers omtrent bewegen laten voor de 14- en 16-jarigen een positief beeld zien. Jongeren
van beide leeftijden bewegen nu vaker gemiddeld 1 uur of meer per dag, voldoen vaker aan de
NNGB, zijn vaker lid van een sportvereniging en zitten vaker maximaal 2 uur per dag achter een
beeldscherm dan hun leeftijdsgenoten 2 jaar eerder. Ondanks dat beide leeftijden nu vaker lid zijn
van een sportvereniging, blijven ze nog steeds achter ten opzichte van het stedelijk gemiddelde:
14-jarigen 43% versus 58% en 16-jarigen 39% versus 52%.

Tabel 1.35 Bewegen en stilzitten naar leeftijd, 2010/’11 en 2013/’14 (procenten)
14-jarigen

16-jarigen

2012/’13

2014/’15

2012/’13

2014/’15

Gemiddeld 1 uur of meer per dag bewegen

51

59

41

47

Elke dag 1 uur of meer bewegen (NNGB)

13

18

11

16

Lid van een sportvereniging

38

43

32

39

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

37

41

36

46

1.4 Kolenkit
1.4.1 Samenstelling Kolenkit door de jaren heen
Op 1 januari 2015 wonen in de Kolenkit in West 1.904 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 18
jaar. Dit aantal is sinds 2012 licht gegroeid. Het aantal jongeren van 17 en 18 jaar is licht afgenomen. In de andere leeftijdsgroepen is het aantal kinderen licht toegenomen.

Tabel 1.36 Aantal kinderen in de Kolenkitbuurt in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar (2012-2015)
2012

2013

2014

2015

verschil
2012-2015

2 t/m 3 jaar

227

229

222

264

37

4 t/m 12 jaar

961

983

1.034

1.019

58

13 t/m 16 jaar

395

420

441

426

31

17 t/m 18 jaar
totaal

232

211

184

195

-37

1.815

1.843

1.881

1.904

89

bron: OIS

Samenstelling bevolking naar herkomst 2015 en 2012
In figuur 1.37 zijn de kinderen uit de Kolenkit per leeftijdsgroep verdeeld naar herkomst weergegeven. Het percentage autochtone Amsterdamse kinderen wordt in 2015 kleiner naarmate de leeftijd
toeneemt. Het grootste percentage kinderen in deze buurt is van Turkse en Marokkaanse afkomst:
het betreft 50% van de kinderen bij de jongste leeftijden tot 75% van de kinderen bij de hoogste
leeftijden. Het percentage kinderen in de overige herkomstgroepen fluctueert.
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De volgende figuur toont de kinderen per leeftijd gesplitst naar herkomst in 2012. Onder alle
leeftijden vormen de Marokkaans Amsterdamse
kinderen de grootste groep, gevolgd door de
Turks Amsterdamse kinderen. Bij de oudere
kinderen neemt het percentage autochtonen
steeds verder af, tot 0% onder de 16-jarigen.
Samenstelling bevolking naar geslacht
De verhouding meisjes/jongens in de Kolenkit
(2 t/m 18 jaar) varieert met de leeftijd – voor
10-jarigen is de verhouding 50/50. In 2015 zijn
onder de 3-, 5- en 16-jarigen in verhouding wat
meer meisjes dan jongens, respectievelijk 54%,
58% en 56%.

1.4.2 Totaal aantal kinderen met overgewicht
in Kolenkit

Figuur 1.37 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit de Kolenkit
naar herkomst (2015)

Bron: OIS

Figuur 1.38 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit Kolenkit naar
herkomst (2012)

In 2014 zijn er onder de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen in de Kolenkitbuurt 172 kinderen
met overgewicht of obesitas. Bij 132 van hen
betreft het overgewicht (77%) en bij 40 obesitas (23%). In vergelijking met 2012 is het totaal
aantal kinderen met overgewicht of obesitas
licht gedaald en is het aandeel kinderen met
obesitas nagenoeg gelijk gebleven, zie tabel
1.39.

Bron: OIS

Tabel 1.39 Kinderen van 2, 3, 5, 10, 14 en 16 jaar in Kolenkit met overgewicht, uitgesplitst naar
overgewicht en obesitas (aantallen en procenten)
aantal
overgewicht

aantal
obesitas

2012

139

40

179

2013

110

48

2014

132

40

1.4.3 Gewichtsklassen van kinderen uit
Kolenkit
Figuur 1.40 laat voor de kinderen uit de
Kolenkit het verloop zien van ondergewicht,
gezond gewicht en overgewicht door de jaren
heen en tussen de leeftijdsgroepen.
Het patroon is hetzelfde als we zagen in figuur
1.1 (deel 1 van de outcome monitor) voor
Amsterdam als geheel en voor de andere

aantal percentage
totaal overgewicht

percentage
obesitas

percentage
totaal

78

22

100

158

70

30

100

172

77

23

100

focusbuurten: naarmate kinderen ouder zijn
heeft een groter percentage van hen overgewicht. In het plaatje voor de Kolenkit zijn
de groene staven echter iets korter: minder
kinderen hebben een gezond gewicht, relatief
meer kinderen hebben overgewicht of obesitas. Dat geldt vooral voor de 10- en 14-jarigen.
Opvallend is het hoge percentage ondergewicht onder 3-jarigen in 2012 (23% versus 16%
in Amsterdam).
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Figuur 1.40 Percentage kinderen uit Kolenkit naar gewichtsklasse
en leeftijd (2012-2014)

Tabel 1.41 Verdeling van herkomst van de 2-,
3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen met overgewicht
of obesitas uit de Kolenkit (2012-2014)
(procenten)
2012

2013

2014

Turks

29,6

42,8

38,1

Marokkaans

48,8

34,7

37,6

7,7

9,7

11,7

-

7,0

7,6

5,4

-

-

overig niet-westers
Nederlands
Surinaams

* Het percentage obesitas is bij de 2- en 3-jarigen dermate laag dat het is
samengevoegd met het percentage overgewicht

1.4.4 Kinderen met overgewicht en obesitas
in Kolenkit: verdeling naar herkomst
Tabel 1.41 geeft inzicht in de herkomst van de
groep 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarige kinderen
met overgewicht in de Kolenkit.4 Net als in de
totale populatie van de Kolenkit zijn ook de
kinderen en jongeren met overgewicht vooral
van Marokkaanse en Turkse herkomst.

Figuur 1.42 Verdeling naar geslacht van de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarige kinderen met overgewicht of obesitas uit de Kolenkit
(2012-2014) (procenten)

4   Voor de Kolenkit wordt de top 4 van etniciteiten
weergegeven; de overige groepen zijn te klein.
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Uit figuur 1.42 blijkt dat het ook in Kolenkit
vooral meisjes zijn die overgewicht of obesitas
hebben. In 2013 is het echter juist omgedraaid
en zijn het vooral jongens die overgewicht of
obesitas hebben.

1.4.5 Cijfers gezond gedrag Kolenkit
In schooljaar 2013/’14 zijn kleine veranderingen
te zien in de cijfers omtrent gezond eten en
drinken onder 5-jarigen in Kolenkit. Zij ontbijten vaker dagelijks, eten vaker dagelijks fruit en
drinken vaker maximaal 2 gezoete dranken per
dag dan 5-jarigen in 2012/’13. Daarentegen
eten ze nu minder vaak dagelijks groente; hiermee blijven ze dan ook achter ten opzichte van
gemiddeld in de stad (78% versus 87%). Ook
10-jarigen scoren nu beter op dagelijks ontbijten en dagelijks fruit eten dan een jaar eerder.
Bovendien eten zij vaker maximaal 3 tussendoortjes per dag. Net als de 5-jarigen, hebben
ook de 10-jarigen een achterstand op het
gebied van groente eten: 68% in de Kolenkit
versus 85% stedelijk.

Tabel 1.43 Verstandig eten en drinken naar leeftijd, 2012/’13 en 2013/’14 (procenten)
5-jarigen

10-jarigen

2012/’13

2013/’14

2012/’13

2013/’14

Elke dag ontbijten

89

94

87

100

Elke dag groente eten

82

78

69

68

Elke dag fruit eten

89

94

83

92

100

98

93

96

58

64

55

55

Maximaal 3 tussendoortjes per dag
Maximaal 2 glazen gezoete drank per dag

De 14-jarigen in de Kolenkit laten een positieve ontwikkeling zien op het gebied van gezonde
voeding. Zo eten ze vaker minstens 5 dagen per week groente en voldoen ze vaker aan de fruitnorm. Op het gebied van ontbijten zien we geen verschillen met 2 jaar eerder. Ondanks de positieve ontwikkelingen, blijft deze leeftijdsgroep flink achter ten opzichte van heel Amsterdam: 66%
versus 78% voor ontbijten, 58% versus 73% voor groente eten en 50% versus 59% voor fruit eten.
De 16-jarigen laten een wisselend beeld zien: enerzijds ontbijten ze iets vaker minimaal 5 dagen
per week en eten ze vaker fruit, anderzijds eten ze minder vaak groente en voldoen ze minder vaak
aan de fruitnorm. Doordat ze minder vaak groente eten, hebben 16-jarigen een achterstand ten
opzichte van stedelijk: 42% versus 74%.

Tabel 1.44 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

66

66

69

71

Minstens 5 dagen per week groente eten

51

58

54

42

Minstens 5 dagen per week fruit eten

49

50

51

58

9

12

18

15

Elke dag minstens 2 stuks fruit eten (fruitnorm)

De cijfers omtrent gezond beweeggedrag laten een wisselend beeld zien voor de Kolenkit. Voor
de 5-jarigen zien we enkel positieve ontwikkelingen. Zo beweegt nu een groter deel van de 5-jarigen gemiddeld één uur of meer per dag en zijn meer kinderen lid van een sportvereniging. Bij
de 10-jarigen zien we dat het percentage dat gemiddeld één uur of meer per dag beweegt licht is
gestegen, maar dat er nu veel minder kinderen lid zijn van een sportverening. Ondanks de positieve ontwikkeling bij de 5-jarigen wat betreft lidmaatschap van een sportvereniging, blijven beide
leeftijden achter ten opzichte van heel Amsterdam: 5-jarigen 39% versus 54% en 10-jarigen 37%
versus 69%.

Tabel 1.45 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

33

44

52

55

Lid van een sportvereniging

28

39

56

37

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

96

98

91

88

De cijfers omtrent bewegen laten voor de 14- en 16-jarigen over het algemeen een positief beeld
zien. Jongeren van 14 jaar bewegen nu vaker gemiddeld 1 uur of meer per dag, zijn vaker lid van
een sportvereniging en zitten vaker maximaal 2 uur per dag achter een beeldscherm dan hun leeftijdsgenoten 2 jaar eerder. Daarentegen voldoen ze iets minder vaak aan de NNGB. Jongeren van
16 jaar voldoen juist iets vaker aan de NNGB, zijn iets vaker lid van een sportvereniging en zitten
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vaker maximaal 2 uur per dag voor de TV of achter de computer. Ondanks dat zowel 14- als 16-jarigen nu vaker lid zijn van een sportvereniging, blijven de percentages in de Kolenkit op dit vlak
achter ten opzichte van stedelijk: 14-jarigen 45% versus 58% en 16-jarigen 32% versus 52%.

Tabel 1.46 Bewegen en stilzitten naar leeftijd, 2010/’11 en 2013/’14 (procenten)
14-jarigen

16-jarigen

2012/’13

2014/’15

2012/’13

2014/’15

Gemiddeld 1 uur of meer per dag bewegen

58

62

44

44

Elke dag 1 uur of meer bewegen (NNGB)

14

12

12

15

Lid van een sportvereniging

26

45

30

32

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

35

38

31

51

1.5 Bijlmer Centrum
1.5.1 Samenstelling Bijlmer Centrum door de jaren heen
Op 1 januari 2015 wonen in Bijlmer Centrum in Zuidoost 4.789 kinderen in de leeftijd van 2 tot en
met 18 jaar. Dit aantal is sinds 2012 licht gegroeid. Alleen het aantal jongeren van 2 en 3 jaar is licht
afgenomen. In de andere leeftijdsgroepen is het aantal kinderen toegenomen.

Tabel 1.47 Aantal kinderen in Bijlmer centrum in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar (2012-2015)

2 t/m 3 jaar
4 t/m 12 jaar
13 t/m 16 jaar
17 t/m 18 jaar
totaal

2012

2013

2014

2015

verschil
2012-2015

658

695

688

607

-51

2.503

2.525

2.520

2.539

36

987

1066

1.064

1.068

81

565

588

550

575

10

4.713

4.874

4.822

4.789

76

bron: OIS

Figuur 1.48 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit Bijlmer
Centrum naar herkomst (2015)

Bron: OIS

Samenstelling bevolking naar herkomst
2015 en 2012
In figuur 1.48 zijn de kinderen uit Bijlmer
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Centrum per leeftijdsgroep verdeeld naar
herkomst weergegeven. Hier blijkt duidelijk
dat de Surinaams Amsterdamse kinderen en
kinderen van overige niet-westerse afkomst in
Bijlmer Centrum de grootste groepen vormen.
Het percentage autochtone kinderen neemt
af naarmate de leeftijd stijgt. Het percentage
kinderen met een andere etnische achtergrond
blijft redelijk stabiel.
De volgende figuur toont de kinderen per
leeftijd verdeeld naar herkomst in 2012. Het
beeld is vergelijkbaar met 2015: kinderen van
Surinaamse en overig niet-westerse herkomst
vormen de grootste groepen. Bij de oudere leeftijden ligt het percentage autochtone
kinderen lager en het percentage Surinaams
Amsterdamse en Antilliaanse/Arubaanse kinderen hoger.

Samenstelling bevolking naar geslacht
In Bijlmer Centrum is de verhouding jongens
dan meisjes doorgaans ongeveer 50/50 (2 t/m
18 jaar). Zo ook in 2015. In dat jaar waren er
alleen onder de 2-jarigen iets meer meisjes
(56%) en onder de 16-jarigen iets meer jongens
(55%).

Figuur 1.49 Alle 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarigen uit Bijlmer
Centrum naar herkomst (2012)

1.5.2 Totaal aantal kinderen met overgewicht
Bijlmer Centrum
In 2014 zijn er onder de 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en
16-jarigen in Bijlmer Centrum 356 kinderen met
overgewicht of obesitas. Bij 268 van hen betreft
het overgewicht (75%) en bij 88 obesitas (25%).
In vergelijking met 2012 is het totaal aantal kinderen met overgewicht of obesitas gestegen,
maar het aandeel met obesitas is licht gedaald,
zie tabel 1.50.

Bron: OIS

Tabel 1.50 Kinderen van 2, 3, 5, 10, 14 en 16 jaar in Bijlmer Centrum met overgewicht,
uitgesplitst naar overgewicht en obesitas (aantallen en procenten)
aantal
overgewicht

aantal
obesitas

aantal percentage
totaal overgewicht

percentage
obesitas

percentage
totaal

2012

249

90

339

73

27

100

2013

290

116

406

71

29

100

2014

268

88

356

75

25

100

1.5.3 Gewichtsklassen van kinderen uit
Bijlmer Centrum

Figuur 1.51 Percentage kinderen uit Bijlmer Centrum naar
gewichtsklasse en leeftijd (2012-2014)

Figuur 1.51 laat voor de kinderen uit Bijlmer
Centrum het verloop zien van ondergewicht,
gezond gewicht en overgewicht door de
jaren heen en tussen de leeftijdsgroepen.
Het patroon is hetzelfde als we zagen voor
Amsterdam als geheel en de andere focusbuurten: naarmate kinderen ouder zijn heeft een
groter percentage van hen overgewicht. In het
plaatje voor Bijlmer Centrum zijn de groene
staven echter korter: minder kinderen hebben
een gezond gewicht, relatief meer kinderen
hebben overgewicht of obesitas. Opvallend
is het relatief hoge percentage kinderen met
ondergewicht onder 2-en 3-jarigen.

* Het percentage obesitas is bij de 2- en 3-jarigen dermate laag dat het is
samengevoegd met het percentage overgewicht

1.5.4 Kinderen met overgewicht en obesitas
in Bijlmer Centrum: verdeling naar herkomst
Figuur 1.52 geeft ons inzicht in de herkomstverdeling van de groep 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en

16-jarige kinderen met overgewicht in Bijlmer
Centrum. Net als in de totale populatie van de
buurt zijn de meeste kinderen en jongeren met
overgewicht van Surinaamse of overige niet-westerse herkomst. Het aandeel autochtone
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Figuur 1.52 Verdeling naar herkomst van de 2-, 3-, 5-, 10-, 14en 16-jarige kinderen met overgewicht of obesitas uit Bijlmer
Centrum (2012-2014) (procenten)*

kinderen met overgewicht lijkt licht toe te nemen over de jaren.
Uit figuur 1.53 blijkt dat het ook in Bijlmer
Centrum vooral meisjes zijn die overgewicht of
obesitas hebben.

1.5.5 Cijfers gezond gedrag Bijlmer Centrum

* Vanwege het lage aantal zijn kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst
samengevoegd

Figuur 1.53 Verdeling naar geslacht van de 2-, 3-, 5-, 10-, 14en 16-jarige kinderen met overgewicht of obesitas uit Bijlmer
Centrum (2012-2014) (procenten)

De cijfers omtrent gezond eten en drinken zijn
voor zowel 5-jarigen als 10-jarigen in Bijlmer
Centrum weinig veranderd ten opzichte van
een jaar eerder. De 5-jarigen eten vooral iets
vaker dagelijks fruit en eten vaker maximaal 3
tussendoortjes per dag. Ten opzichte van het
gemiddelde van de 5-jarigen in de hele stad,
hebben de 5-jarigen in Bijlmer Centrum vooral
een achterstand op het gebied van het drinken
van niet teveel gezoete dranken: 55% versus
70% stedelijk. Ook de 10-jarigen eten iets
vaker dagelijks fruit en drinken vaker maximaal
2 glazen gezoete drank per dag. Ondanks dat
deze groep nu vaker fruit eet, blijven ze op dit
gebied achter ten opzichte van stedelijk: 76%
versus 87%. Dit geldt ook voor groente eten:
72% versus 85%.

Tabel 1.54 Verstandig eten en drinken naar leeftijd, 2012/’13 en 2013/’14 (procenten)
5-jarigen
2013/’14

2012/’13

2013/’14

Elke dag ontbijten

94

95

89

90

Elke dag groente eten

79

80

73

72

Elke dag fruit eten

84

90

70

76

Maximaal 3 tussendoortjes per dag

94

99

94

94

Maximaal 2 glazen gezoete drank per dag

57

55

51

59

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs
is het beeld rondom gezonde voeding wisselend. Zo ontbijten 14-jarigen nu vaker minimaal
5 dagen per week, maar eten ze aanzienlijk
minder vaak fruit. De 16-jarigen zijn iets vaker
minimaal 5 dagen per week groente gaan
eten, maar eten daarentegen minder vaak
fruit dan hun leeftijdsgenoten 2 jaar eerder.
Op alle gebieden scoren de 14- en 16-jarigen
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in Bijlmer Centrum slechter dan gemiddeld in
Amsterdam: ontbijten (14-jarigen 64% versus
78%, 16-jarigen 52% versus 73%), groente eten
(14-jarigen 63% versus 73%, 16-jarigen 66%
versus 74%), fruit eten (14-jarigen 29% versus
59%, 16-jarigen 30% versus 56%) en de fruitnorm (14-jarigen 8% versus 17%, 16-jarigen
10% versus 18%).

Tabel 1.55 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

56

64

51

52

Minstens 5 dagen per week groente eten

64

63

63

66

Minstens 5 dagen per week fruit eten

42

29

34

30

Elke dag minstens 2 stuks fruit eten (fruitnorm)

13

8

11

10

De 5-jarigen in Bijlmer Centrum zijn ten opzichte van hun leeftijdsgenoten een jaar eerder minder
gezond beweeggedrag gaan vertonen. De jongste kinderen zijn nu minder vaak lid van een sportvereniging en zitten vaker meer dan 2 uur per dag achter de computer of voor de TV. Het beeld
bij de 10-jarigen is wisselend: enerzijds zijn zij nu minder vaak lid van een sportvereniging dan hun
leeftijdsgenoten een jaar eerder, anderzijds zijn ze wel vaker gemiddeld één uur of meer per dag in
beweging. Op alle gebieden blijven de 5- en 10-jarigen dan ook achter ten opzichte van stedelijk:
dagelijks bewegen (5-jarigen 27% versus 46%, 10-jarigen 47% versus 51%), lidmaatschap sportvereniging (5-jarigen 33% versus 54%, 10-jarigen 47% versus 69%) en beeldschermtijd (5-jarigen 86%
versus 95%, 10-jarigen 80% versus 89%).

Tabel 1.56 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

29

27

44

47

Lid van een sportvereniging

39

33

56

47

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

92

86

81

80

Ook het beweeggedrag van de 14- en 16-jarigen laat niet direct een positief beeld zien. Jongeren
van beide leeftijden zijn minder vaak gemiddeld minimaal 1 uur per dag in beweging. Daarnaast
zijn 14-jarigen nu minder vaak lid van een sportvereniging en zitten ze vaker meer dan 2 uur per
dag achter een beeldscherm. Daarentegen zijn jongeren van 16 jaar nu iets vaker lid van een sportvereniging dan hun leeftijdsgenoten 2 jaar eerder. Ook hier blijven jongeren op alle vlakken achter
ten opzichte van gemiddeld in Amsterdam: dagelijks bewegen (14-jarigen 41% versus 63%, 16-jarigen 39% versus 53%), NNGB (14-jarigen 14% versus 19%, 16-jarigen 12% versus 18%), lidmaatschap sportvereniging (14-jarigen 35% versus 58%, 16-jarigen 41% versus 52%) en beeldschermtijd
(14-jarigen 29% versus 46%, 16-jarigen 32% versus 47%).

Tabel 1.57 Bewegen en stilzitten naar leeftijd, 2010/’11 en 2013/’14 (procenten)
14-jarigen

16-jarigen

2012/’13

2014/’15

2012/’13

2014/’15

Gemiddeld 1 uur of meer per dag bewegen

53

41

48

39

Elke dag 1 uur of meer bewegen (NNGB)

14

14

12

12

Lid van een sportvereniging

40

35

38

41

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

32

29

31

32

OUTCOME MONITOR AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK

29

30

GEMEENTE AMSTERDAM

OUTCOME MONITOR AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK

31

32

GEMEENTE AMSTERDAM

