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Voorwoord

Graag presenteren we u de uitkomsten van de tweede Kindermonitor. Vier jaar geleden
hebben GGD Rivierenland en GGD regio Nijmegen ook een onderzoek uitgevoerd onder
ouders met een 0-12 jarig kind.
Zoals bij elke monitor is voor het onderzoek gebruikgemaakt van een vragenlijst, die veel
verschillende onderwerpen aansnijdt.
Daardoor kan niet altijd even diep op elk onderwerp worden doorgevraagd.
Gezien de regionale verschillen en gemeentewensen is in beide regio’s een gedeeltelijk
andere vragenlijst gebruikt. Zo is in regio Rivierenland gevraagd naar aanwezigheid van
gezondheidsproblemen, mondgezondheid, geloof en voorlezen. In regio Nijmegen naar
mantelzorg, zoete dranken en belemmeringen voor het buitenspelen.
De uitkomsten van de Kindermonitor laten zien hoe verschillend beide regio’s zijn. Zo heeft
regio Nijmegen meer hoogopgeleide ouders. Dat het opleidingsniveau (hier
Sociaaleconomische Status genoemd) samenhangt met risicogedrag van ouder en kind
zien we terug in de uitkomsten van het onderzoek. Zo wordt in regio Nijmegen meer
borstvoeding gegeven en wordt er meer groente en fruit gegeten. Echter er wordt ook
meer alcohol gedronken tijdens de zwangerschap.
Waar in de regio is ingezet op een intensieve aanpak lijkt dit beleid vruchten af te werpen.
Zo is het groente- en fruitgebruik in Nijmegen in de meeste gemeenten licht gestegen of
stabiel gebleven en over het algemeen in Rivierenland gedaald.
Programma’s als ‘Niet roken waar de kleine bij is’ hebben effect gehad in de totale regio.
In beide regio’s is het percentage ouders dat in bijzijn van hun kind rookt, gedaald ten
opzichte van vier jaar geleden.
Dat er voor deze groep (ondanks bovenstaande successen) nog steeds winst is te halen,
blijkt bijvoorbeeld uit het percentage laagopgeleide vrouwen dat gerookt heeft tijdens de
zwangerschap: gemiddeld 23%.
Bepaalde uitkomsten kunnen wellicht als nulmeting gebruikt worden voor jeugdzorgbeleid.
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg. Zo is nu berekend
dat zo’n 14% van de kinderen contact heeft gehad in zijn/haar leven met een vorm van
zware zorg, zoals Bureau Jeugdzorg, GGZ, (school)maatschappelijk werk, etc.
Dit rapport is te gebruiken als naslagwerk. Er staat achtergrondinformatie in over de
belangrijkste onderdelen van het onderzoek en waarom het van belang is om inzicht in te
hebben in deze gezondheidsonderwerpen. Ook laat het rapport middels een overzichtstabel
verschillen tussen de gemeenten en tussen beide regio’s zien.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Wij hopen dat deze cijfers u kunnen helpen bij het werken aan de gezondheid en het
welzijn van onze jongste jeugd.
Moniek Pieters
Directeur Publieke Gezondheid GGD Gelderland-Zuid
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Samenvatting
Werkwijze en doel
De Kindermonitor is een onderzoek naar de gezondheid, welzijn, opvoeding en leefwijze
van kinderen van 0-12 jaar. Het onderzoek maakt deel uit van een monitorcyclus, die
samen met de andere GGD'en in Gelderland en Overijssel wordt uitgevoerd. Ieder jaar
wordt een specifieke leeftijdsgroep onderzocht. De Kindermonitor is nu voor de 2e keer
uitgevoerd. De monitorcyclus wordt uitgevoerd om gemeenten en andere beleidsmakers en
-uitvoerders inzicht te verschaffen in de gezondheidssituatie in de brede zin van de
bevolking. Dit is overeenkomstig de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid).
In het najaar van 2013 kreeg een steekproef van ruim 22.500 ouders van kinderen van
0-12 jaar in Gelderland-Zuid een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over hun kind.
Invullen kon via internet of na een 2e herinnering ook schriftelijk. De gebruikte vragenlijst
in regio Rivierenland wijkt op sommige onderdelen iets af van die in regio Nijmegen.
De bruikbare respons was gemiddeld 45%. Na weging naar leeftijd, geslacht en gemeente
is de onderzoeksgroep op deze punten representatief te noemen. De onderzoeksgroep
bestaat uit 51% jongens en 49% meisjes. Ruim een kwart (28%) is tussen 0 en 4 jaar,
34% tussen 4 en 8 jaar en 38% tussen 8 en 12 jaar. Wel is er waarschijnlijk een kleine
onderrespons van ouders van niet-Nederlandse herkomst en mogelijk ook een kleine
onderrespons van lager opgeleiden, waardoor de gepresenteerde uitkomsten op sommige
punten iets gunstiger kunnen zijn dan in werkelijkheid.
Gezinssituatie, etniciteit en sociaaleconomische situatie (SES)
Zeven procent van de kinderen in de onderzoeksgroep woont in een gezin met één ouder.
Dit percentage varieert van 4% bij de 0-4 jarigen tot 8% bij de 8-12 jarigen.
Bij een kwart van de kinderen hebben beide ouders (of bij één-oudergezinnen, de ene
ouder) een lage opleiding (ten hoogste vmbo). Bij een derde van de kinderen hebben de
ouder(s) een hoog opleidingsniveau. Hoe ouder het kind hoe vaker het woont in een ‘lage
SES-gezin’.
Overeenkomstig de CBS-definitie is 14% van de kinderen in de onderzoeksgroep van nietNederlandse herkomst (8% niet-westers en 6% westers allochtoon).
In vijf procent van de gezinnen is er geen inkomen uit werk.
Een op de zes ouders heeft aangegeven dat ze in het gezin moeite hebben om financieel
rond te komen; 4% grote moeite en 14% enige moeite. Bij de meerderheid van de
gezinnen waar grote moeite met rondkomen is, leidt dit tot spanningen in het gezin. Ook
leidt het geldgebrek bij deze gezinnen tot bezuiniging op lidmaatschap van
sportclub/vereniging, andere verenigingen of zwemles, en op vakantie/dagje uit.
Gezonde start
De leefstijl van de moeder voor en tijdens de zwangerschap speelt een rol bij de
gezondheid van het kind. Tien procent van de moeders heeft (af en toe) gerookt tijdens de
zwangerschap en 4% dronk tijdens de zwangerschap wel eens alcohol.
Bij acht procent van de kinderen is in de voorgaande week in huis gerookt waar het kind
bij was. Jongere kinderen roken minder vaak mee dan oudere kinderen.
Borstvoeding
Bijna 70% van de moeders is na de bevalling begonnen met het geven van borstvoeding.
Ruim een kwart van alle kinderen heeft het eerste half jaar uitsluitend moedermelk
gekregen.
Gezondheid en ontwikkeling
Bijna alle ouders (96%) beoordelen de gezondheid van hun kind als goed tot zeer goed.
Een op de vijf basisschoolkinderen verzuimde van school in de voorgaande vier weken
vanwege ziekte. Een procent van de kinderen heeft een verstandelijke beperking.
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Overgewicht
Volgens de meetgegevens van de afdeling Jeugdgezondheidszorg had in het afgelopen jaar
in Rivierenland ongeveer 18% van de kinderen tussen de 5 en 12 jaar overgewicht en in
regio Nijmegen 12%. Op basis van gegevens uit de Kindermonitor (lengte en gewicht door
de ouders zelf ingevuld) heeft 10% van de kinderen van 2-12 jaar overgewicht. Zes
procent van de ouders vindt hun kind te zwaar. Vooral bij 2-8 jarigen onderschatten
ouders de mate van overgewicht van hun kind.
Geestelijke gezondheid en welzijn
Een op de tien kinderen heeft een indicatie voor psychosociale problemen en 9% scoort in
het grensgebied (dit betreft een verhoogde resp. grenswaarde op de SDQ). Deze indicaties
voor psychosociale problemen komen vaker voor naarmate een kind ouder is.
Een derde van de kinderen van 4-12 jaar heeft in de voorgaande 3 maanden te maken
gehad met pesten. Drie procent wordt wekelijks gepest, meestal op school.
Van de kinderen in de regio heeft 40% ooit te maken gehad met een van de nagevraagde
ingrijpende gebeurtenissen1. Conflicten in het gezin zijn daarbij het meest genoemd
(18%), gevolgd door problemen in verband met werk of werkloosheid van (een) van de
ouders (13%). Zeven procent van de kinderen heeft op het moment van invullen van de
vragenlijst nog zorg of problemen als gevolg van de gebeurtenis.
Zes procent van de ouders vindt hun kind meestal niet weerbaar, 64% vindt hun kind
meestal weerbaar.
Opvoeding
Acht procent van de ouders had op het moment van het invullen van de vragenlijst
behoefte aan deskundige hulp of advies. Hoe ouder het kind, hoe vaker ouders advies
willen. De onderwerpen waarvoor ouders het meest hulp of advies willen, zijn: houden aan
of stellen van grenzen/regels/afspraken, angst/onzekerheid/faalangst en
luisteren/gehoorzamen. Ouders ontvangen hulp of advies het liefst via internet, een
centraal punt of persoonlijke begeleiding.
Sociale steun
Ruim een kwart van de ouders zegt zelden of nooit praktische hulp te krijgen bij de
alledaagse dingen rond de opvoeding van hun kind. Zeven procent geeft aan zelden of
nooit met familie of vrienden te kunnen praten als ze een probleem ervaren rond de
opvoeding van hun kind. Dit percentage is hoger bij de oudere kinderen.
Voorbeeldgedrag alcohol
In Gelderland-Zuid zegt 17% van de ouders van 4-12 jarigen vaak of regelmatig alcohol te
drinken in het bijzijn van hun kind; 27% drinkt niet/nooit in bijzijn van het kind.
Van de ouders van de 4-12 jarigen vindt 42% het acceptabel dat een kind onder de 18 jaar
een heel glas alcohol drinkt en 15% vindt meerdere glazen acceptabel.
Regels en afspraken mediagebruik
Een op de zes ouders hanteert weinig regels en afspraken over TV en computergebruik van
hun kind. Ruim een kwart hanteert weinig regels wat betreft het aantal uur mediagebruik
per dag. Het vaakst worden regels gehanteerd voor het soort computerspelletjes dat
gespeeld en websites dat bezocht mag worden.
Seksuele opvoeding
Aan ouders zijn diverse onderwerpen voorgelegd met de vraag of daar al met het kind over
gesproken is. Het vaakst is al gesproken over ‘vriendschap en relaties en respecteren van
elkaars grenzen’, gevolgd door ‘lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes’. Het
minst vaak is gesproken over voorbehoedsmiddelen en veilig vrijen.

1

In de vragenlijst was ook gevraagd naar het overlijden van een dierbare. Veel kinderen hadden hier ooit mee te
maken gehad. Deze uitkomsten zijn echter bij deze verwerking buiten beschouwing gelaten omdat dit
vermoedelijk voor een groot deel het overlijden van opa's of oma's betreft. Hoewel dit voor een kind wel degelijk
een ingrijpende gebeurtenis kan zijn, is het toch van een andere orde dan de overige opgenomen gebeurtenissen.
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Leefstijl
Voeding
Het advies om dagelijks groente en fruit te eten wordt niet door elk kind gehaald: 43% eet
niet dagelijks fruit en 59% eet niet dagelijks groente. Hoe ouder het kind hoe minder vaak
er groente en fruit gegeten wordt.
Bewegen
Zeven van de tien kinderen bewegen gemiddeld meer dan een uur per dag, zoals de
aanbeveling luidt voor kinderen. Het grootste deel van de beweging komt voor rekening
van buiten spelen, sporten bij een club of vereniging, schoolgym en het fietsen of lopen
naar school.
Een vijfde van de kinderen speelt minder dan een half uur per dag buiten. Oudere kinderen
spelen minder buiten dan jongere kinderen. Driekwart van de kinderen is lid van een
sportclub of vereniging. Bijna een op de drie kinderen gaat meestal niet lopend of (zelf)
fietsend naar school.
Woonomgeving en vrijetijdsbesteding
Ruim driekwart van de ouders noemt de buurt waar men woont (zeer) kindvriendelijk;
19% vindt de buurt niet zo kindvriendelijk en 5% helemaal niet kindvriendelijk. Alle
kinderen hebben de gelegenheid buiten te spelen, hetzij in eigen tuin, hetzij in een parkje,
speeltuin of op straat.
Zestien procent mist een veilige speelplek in de buurt, 13% mist een bibliotheek, 13%
mist activiteiten in de buurt voor het kind, 12% contact van kind met andere kinderen en
11% mist een grasveld/trapveldje. Ruim de helft van de ouders mist niets in de buurt.
Verenigingslidmaatschap
Van de 4-12 jarigen is 83% lid van één of meer clubs of verenigingen. Hoe ouder het kind
hoe vaker het lid is. Favoriet zijn sportclub/-vereniging (70%) en zang-, muziek- of
toneelclub (12%).
Instellingen en voorzieningen
Bekendheid en contact met instellingen
Van de instellingen (naast de GGD) die ouders nodig kunnen hebben bij de opvoeding van
hun kinderen blijkt een groot deel min of meer bekend te zijn. Het Maatschappelijk Werk,
Bureau Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk Werk, de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling hebben allemaal een bekendheid van boven
de 75%.
De mate van contact ligt een stuk lager. Ouders hebben het vaakst contact met het
Schoolmaatschappelijk Werk: 8% van de ouders van kinderen van 4-12 jaar. Van alle
ouders heeft 6% contact gehad met CJG en/of het Maatschappelijk Werk en 5% met
Bureau Jeugdzorg. Gemiddeld heeft 14% van de kinderen in zijn/haar leven contact gehad
met een of meer ‘zwaardere zorg’ instellingen.
Risicogroepen
Nadere analyse van de cijfers laat risicogroepen zien. In deze groepen is de kans op een
aantal ongunstige gezondheidsuitkomsten of gezondheidsbeïnvloedende factoren groter
dan gemiddeld.
De risicogroepen zijn:
 kinderen in gezinnen die moeite hebben met rondkomen;
 kinderen in gezinnen met een lage sociaaleconomische status;
 kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen;
 kinderen van niet-Nederlandse herkomst.
Verschillen tussen regio Rivierenland en regio Nijmegen
Over het geheel zijn de verschillen in gezondheid tussen kinderen in regio Rivierenland en
regio Nijmegen niet groot. Wel valt op dat de samenstelling van de groep ouders een
aantal verschillen laat zien. Zo is in regio Nijmegen 16% van niet-Nederlandse herkomst
en in regio Rivierenland is dit 11%. Ook het opleidingsniveau verschilt tussen beide regio’s.
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In regio Nijmegen is 18% van de ouders laagopgeleid, in Rivierenland is dit 31%.
Opvallend is dat het percentage ouders dat aangeeft moeite te hebben met rondkomen
niet statistisch significant verschilt tussen beide regio’s.
Wat betreft leefstijl zijn de volgende uitkomsten ongunstiger in regio Rivierenland: minder
borstvoeding, minder vaak dagelijks groente en fruit en vaker passief meeroken. Meer
ouders in Rivierenland vinden de buurt waarin ze wonen niet (zo) kindvriendelijk. In
Rivierenland daarentegen vinden minder ouders het acceptabel dat hun kind een glas
alcohol drinkt als het nog geen 18 is.
Verschillen tussen gemeenten
De gemeente Nijmegen wijkt wat betreft samenstelling van de groep ouders op een aantal
punten significant af van regio Gelderland-Zuid; meer eenoudergezinnen, meer ouders die
moeite hebben met rondkomen, meer ouders zonder werk en meer kinderen van nietNederlandse herkomst. Daarentegen wijkt het percentage laagopgeleide ouders positief af
van dat in de regio. Geldermalsen heeft een lager percentage eenoudergezinnen, minder
gezinnen zonder inkomen uit werk, minder gezinnen die moeite hebben met rondkomen en
minder allochtonen. Wat betreft leefstijl zien we dat kinderen in gemeenten Heumen en
Ubbergen het relatief goed doen en kinderen in Tiel en Neder-Betuwe minder goed.
Vergelijking met 4 jaar geleden in Gelderland-Zuid
Ten opzichte van vier jaar geleden is er nu in meer gezinnen geen inkomen uit betaald
werk (was 3% nu 5%) en zijn er meer gezinnen die moeite hebben met rondkomen (was
15% nu 17%). Daardoor: meer kinderen geen lid van (sport)vereniging, meer kinderen
niet op vakantie, meer spanningen in gezin, meer kinderen niet naar KDV/peuterspeelzaal.
Meer ouders geven aan problemen te hebben meegemaakt i.v.m. werk/werkloosheid (13%
was 9%). Geen verschil in zorgen erom. Minder ouders zijn laagopgeleid (was 29% nu
24%).
In de door ouders aangegeven lengte/gewicht, waarmee overgewicht bepaald is, is een
daling van 12% naar 10% kinderen met overgewicht.
Ziekteverzuim is gedaald van 28% naar 19% (was 4 jaar geleden hoog door griep).
Psychosociale gezondheid iets beter (2% daling in verhoogde SDQ-score, was 12% nu
10%).
Geen verschillen in behoefte aan opvoedingsondersteuning. Ouders krijgen even vaak
onvoldoende steun.
Seksuele vorming: iets vaker al over homoseksualiteit, veilig vrijen en vrijen gepraat.
Minder vaak over verliefdheid, zwangerschap en geboorte.
Minder moeders dronken alcohol tijdens de zwangerschap (was 7% nu 4%).
Minder kinderen kregen uitsluitend borstvoeding (was 31% nu 27%) ten koste van degene
die uitsluitend kunstvoeding kregen (was 25% nu 29%). Verschil zit in meteen na de
geboorte kunstvoeding. Passief meeroken was 14% nu 8%.
Minder kinderen eten dagelijks fruit (57% was 61%), minder dagelijks groente (was 45%
nu 41%).
Gemiddeld minder dan 7 uur per week bewegen is toegenomen (was 24% nu 29%). Niet
veranderd is lidmaatschap sportclub, buitenspelen en schoolgang. Wel computertijd.
De houding van ouders ten opzichte van het gaan roken van hun kind is niet veranderd.
Alcoholacceptatie is verminderd: meer kinderen moeten 18 zijn.
Kindvriendelijkheid van de buurt is niet veranderd. Ook nu nog hebben alle kinderen wel
ergens de mogelijkheid om buiten te spelen.
Minder ouders zeggen iets te missen in de buurt, vooral sportvoorzieningen, activiteiten
voor kind en een veilige speelplek worden minder gemist. Opvallend is dat meer ouders de
bibliotheek in hun buurt missen.
Ingekorte conclusies (zie uitgebreidere versie in hoofdstuk 14)
1. Met het grootste deel van de kinderen gaat het goed. Dat neemt niet weg dat er bij
een kleiner deel van de kinderen ongunstige factoren te zien zijn op het vlak van
welzijn, opvoeding en leefstijl.
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2.

De mentale gezondheid bij een deel van de kinderen (9%-19%) vertoont een
ongunstig beeld.
3. Vooral zuigelingen van hoogopgeleide ouders krijgen borstvoeding. Het percentage
borstgevoede kinderen in Rivierenland is gedaald.
4. Laagopgeleide moeders roken relatief vaak tijdens de zwangerschap.
5. In het bijzijn van kinderen wordt steeds minder gerookt. Hoe jonger het kind hoe
minder vaak.
6. Het dagelijks groente- en fruitgebruik is in regio Rivierenland gedaald ten opzichte
van vier jaar geleden. Hoe ouder het kind hoe minder vaak het groente of fruit eet.
7. Ouders van jonge kinderen onderschatten fors de mate van overgewicht van hun
kind.
8. De nieuwe regel 'geen alcohol onder de 18' lijkt al bij veel ouders van 4-12 jarigen
te leiden tot strengere regels.
9. De onderwerpen waarvoor ouders het meest hulp of advies willen, zijn: regels stellen
en je eraan houden, (faal)angst/onzekerheid en luisteren/gehoorzamen. Ouders
ontvangen de hulp of advies het liefst via internet, een centraal punt of persoonlijke
begeleiding.
10. Diverse onderwerpen van de seksuele opvoeding zijn ook bij de oudste kinderen nog
niet besproken.
11. De meeste ouders zijn tevreden over de kindvriendelijkheid van de buurt. Alle
kinderen hebben de mogelijkheid om buiten te spelen, hetzij in eigen tuin, hetzij
ergens anders in de buurt.
12. Risicogroepen die op diverse punten in een minder gezonde situatie zitten:
 kinderen in gezinnen met moeite met rondkomen
 kinderen met laagopgeleide ouders
 kinderen die opgroeien in één-oudergezinnen
 kinderen van niet-Nederlandse herkomst.
Ingekorte aanbevelingen (zie uitgebreidere versie in hoofdstuk 14)
Gezonde start
1. Probeer vrouwen met een kinderwens te bereiken met gezondheidsboodschap.
2. Verminder roken bij laagopgeleide zwangeren en alcoholgebruik bij hoogopgeleide
zwangeren.
3. Stimuleer het geven van borstvoeding.
Welzijn
4. Vroegtijdige signalering en passend aanbod voor psychosociale problematiek.
5. Bevorder sociaal en veilig leer- en leefklimaat op scholen.
6. Gerichte en planmatige aanpak schoolverzuim.
Opvoedingsondersteuning
7. Bied een breed en gevarieerd opvoedingsondersteuningsaanbod aan.
Opvoeding
8. Stimuleer ouderbetrokkenheid.
9. Maak ouders bewust van het belang van voorbeeldgedrag.
10. Leer ouders regels te stellen en zich eraan te houden.
Gezonde leefstijl
11. Blijvende aandacht is nodig voor het aanleren van gezonde gewoonten rondom
dagelijks groente en fruit eten
12. Stimuleer dat kinderen bewegen
De bovengenoemde aanbevelingen zullen binnen de context van iedere gemeente nader
geconcretiseerd moeten worden. Voor het verkleinen van sociaaleconomische
gezondheidsverschillen dient de aandacht vooral gericht te zijn op gezinnen die moeite
hebben met rondkomen en op laagopgeleide ouders.
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1
1.1

Inleiding
Waarom dit onderzoek?

De Wet publieke gezondheid schrijft voor dat gemeenten moeten weten hoe het met de
gezondheid van de burgers is gesteld. Inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking is
nodig om daarop het (jeugd)beleid te baseren. De GGD heeft de taak om de gezondheid
van de bevolking en de daarmee samenhangende factoren in kaart te brengen, middels
epidemiologische analyse. Kinderen zijn in het kader hiervan een belangrijke doelgroep,
omdat het aanleren van gezond gedrag bij voorkeur zo jong mogelijk moet beginnen. Zo
kunnen gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd worden voorkomen.
1.2

Doel

Het doel van de Kindermonitor is het bieden van inzicht in gezondheid, welzijn, opvoeding
en leefwijze van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in regio Gelderland-Zuid en in de
afzonderlijke gemeenten. Op verzoek van de gemeenten Nijmegen en Zaltbommel is de
steekproef opgehoogd voor een aantal gebieden, zodat daarover ook inzicht gegeven kan
worden.
Met deze informatie kunnen gemeenten keuzes maken met betrekking tot het gemeentelijk
jeugdbeleid en het lokaal gezondheidsbeleid. De GGD en andere regionale instellingen
kunnen de informatie gebruiken ter ondersteuning van nieuwe initiatieven of aanpassing
van beleid en lopende activiteiten. Ook bij het vormgeven van de jeugdzorg na de
transities kan de informatie uit dit onderzoek bruikbare informatie opleveren.
1.3

Leeswijzer

In dit rapport staan de resultaten van de Kindermonitor van Gelderland-Zuid, de regio die
gevormd is uit de voormalige GGD regio’s Rivierenland en regio Nijmegen. De cijfers van
beide regio’s staan in de tabel achterin het rapport en in de tekst indien er verschillen zijn
tussen beide regio’s. Dit geldt ook voor de gemeentecijfers.
De uitkomsten worden (waar mogelijk) vergeleken met die van vier jaar geleden.
Omdat de vragenlijst per regio op sommige onderdelen verschilde, worden niet bij elk
onderdeel de cijfers op Gelderland-Zuid niveau gepresenteerd.
De cijfers worden beschreven over de hele groep.
In de figuren worden de opvallendste verschillen getoond, bijvoorbeeld tussen hoog- en
laagopgeleide ouders, tussen uitkomsten nu en vier jaar geleden, tussen beide regio’s of
tussen geslacht.
Gemeenten krijgen een tabellenboek met daarin de eigen lokale cijfers, uitgesplitst naar
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau van de ouders.
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2
2.1

Onderzoeksopzet, respons en onderzoeksgroep
Onderzoeksopzet

Werkwijze
De Kindermonitor maakt onderdeel uit van een monitorcyclus, waarin ieder jaar een
specifieke leeftijdsgroep wordt onderzocht. Deze monitorcyclus voeren we uit in
samenwerking met de andere GGD'en in Gelderland en Overijssel. De twee GGD’en die nu
GGD Gelderland-Zuid vormen hadden al dezelfde cyclus. De voor het onderzoek gebruikte
vragenlijst verschilt op kleine onderdelen tussen beide GGD’en.
Door middel van een steekproef (zie toelichting verderop) zijn in regio Gelderland-Zuid
ruim 22.500 ouders van kinderen van 0-12 jaar geselecteerd en aangeschreven met een
verzoek om een vragenlijst in te vullen over gezondheid, welzijn en leefwijze van hun kind.
In de brief stond een inlogcode waarmee de ouder een digitale vragenlijst kon invullen via
internet. De brief is geschreven vanuit gemeente en GGD. Rond 27 september viel de
eerste uitnodigingsbrief op de mat.
Na 3 weken ontvingen degenen van wie de inlogcode nog niet gebruikt was een
herinnering met wederom hun inlogcode. Ruim 3 weken later ontvingen degenen die dan
alsnog niet hadden deelgenomen een 2e herinnering met zowel de inlogcode alsook een
papieren versie van de vragenlijst. Zodat de vragenlijst desgewenst ook op papier kon
worden ingevuld en geretourneerd. Het veldwerk is uitgevoerd door I&O in Enschede.
De uitkomsten van het onderzoek zijn op de volgende manieren verwerkt:
 In een infographic, waarin de opvallendste resultaten visueel zijn weergegeven.
 Er is een regionaal rapport opgesteld (dit voorliggend rapport) met daarin de
uitkomsten van de gehele regio Gelderland-Zuid. Naast uitkomsten worden ook
aanbevelingen gegeven.
 Er verschijnt een factsheet met daarin een samenvatting van de regionale uitkomsten.
 Per gemeente een presentatie en een tabellenboek. Gemeenten die een
gemeenterapport willen, kunnen dit inkopen. Zij moeten dan de analyse- en
rapportagekosten extra betalen.
Vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit een basisset van gemeenschappelijke vragen voor heel Oost
Nederland aangevuld met een kleine set aan keuze-items die per GGD is vastgesteld. De
basisset bestaat uit de onderwerpen die essentieel zijn voor de gezondheidsmonitoring.
Het betreft onder andere vragen over de speerpunten van VWS en onderwerpen die voor
elke deelnemende GGD als belangrijk worden gezien. De keuze-items zijn vastgesteld via
een inventarisatie van de wensen van de GGD-afdelingen en van de gemeenten. Deze
inventarisatie in regio Rivierenland en regio Nijmegen is afzonderlijk uitgevoerd en leverde
verschillende resultaten op. Hierdoor hebben beide regio’s een andere vragenlijst.
Omdat de respons op een vragenlijst afneemt naarmate de vragenlijst langer/dikker is, is
in regio Nijmegen gekozen voor een beperkte omvang van de vragenlijst. Onderwerpen die
in de Kindermonitor aan bod komen zijn: gezondheid, welzijn, gezinssituatie, bewegen,
voeding, gedrag en visie ouders over alcohol en roken, opvoeding, woonomgeving/vrije tijd
en instellingen/voorzieningen. Als bron voor de vragen wordt, zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de standaardvraagstellingen van de Landelijke en Nationale Monitor-Jeugd.
Omdat bepaalde vragen maar voor een bepaalde leeftijdsgroep relevant zijn, is de
vragenlijst opgesplitst in een lijst voor de 0-4 jarigen en een lijst voor 4-12 jarigen. De
vragenlijsten staan ter inzage op de website van GGD Gelderland-Zuid2.

2

Ga naar www.ggdgelderlandzuid.nl, klik op Publicaties en folders, en dan op Onderzoeksrapporten. De
vragenlijsten staan onder het kopje Kinderen 0-12 jaar.
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Steekproef
De steekproef is aselect getrokken per GGD-regio uit het kindbestand van JGZ (welke
wordt gevuld vanuit het GBA). De steekproefgrootte per gemeente was 1.000 kinderen. Dit
is voldoende om een betrouwbaar beeld per gemeente te schetsen. Voor de kleinere
gemeenten (Lingewaal, Millingen aan de Rijn en Ubbergen) zijn alle gezinnen met kinderen
in de betreffende leeftijd aangeschreven omdat in deze gemeenten minder dan 1.000
verschillende gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-12 zijn. De vragenlijst betreft een
aantal vragen die specifiek over het kind gaan, maar ook veel vragen die het hele gezin en
de omgeving betreffen. Daarom is er voor gekozen om per gezin niet meer dan één kind in
de steekproef op te nemen. Indien een gezin meerdere kinderen heeft in de betreffende
leeftijd is door toeval bepaald welk kind in de steekproef komt.
De steekproef is getrokken uit de kinderen die op 1 oktober minimaal 6 maanden oud
waren en nog geen 12 jaar. In de uiteindelijke onderzoeksgroep zit ook een (klein) deel
kinderen van 12 jaar. Dit betreft dan de kinderen die op 1 oktober nog 11 jaar waren,
maar in de looptijd van het invullen van de vragenlijst (oktober t/m december) 12 jaar zijn
geworden.
De gemeenten Nijmegen en Zaltbommel hebben ervoor gekozen om de steekproef in
diverse wijken en delen van de gemeente te laten ophogen. Daardoor is het mogelijk om
ook van die wijken/kernen apart betrouwbare uitspraken te doen.
In paragraaf 2.2 staat de respons en de representativiteit beschreven.
Verloting
Om te proberen de respons te bevorderen, is er gekozen voor een verloting. In totaal zijn
100 prijzen ter waarde van 40 euro uitgeloofd onder de invullers van een vragenlijst. De
winnaars konden kiezen uit diverse prijzen zoals educatieve spellen, een rondleiding door
het NEC-stadion, een voorleespakket en zwem- of sportmogelijkheden.
Meepraten
In regio Rivierenland is aan de deelnemers gevraagd of ze willen ‘meepraten’ over de
resultaten van het onderzoek, en over de aanbevelingen die opgesteld worden naar
aanleiding van het onderzoek. Hiervan hebben 43 ouders/ouderparen gebruik gemaakt,
door het achterlaten van hun emailadres.
Privacy
Er is veel aandacht besteed aan het waarborgen van de privacy van de deelnemers. Door
I&O is aan elk adres een inlogcode gekoppeld. Het adres is echter niet gekoppeld aan de
ingevulde antwoorden. I&O heeft een verklaring getekend tot vernietiging van de
adresbestanden. De GGD heeft de adresgegevens binnen zes weken na de verzending van
de prijzen vernietigd.
Analyse
De gegevens zijn geanalyseerd met SPSS 19.0. De syntaxen voor de bewerking van de
variabelen zijn in Oost-Nederland-verband ontwikkeld en/of overgenomen van de Lokale
en Nationale Monitor. Voor de analyse is gebruikgemaakt van de module Complex
Samples, met betrouwbaarheidsintervallen en logistische regressie. Indien in de tekst
gezegd wordt dat een regio hoger of lager 'scoort' dan een andere regio, dan betreft dit
altijd een statistisch significant verschil (p< 0,05), tenzij anders vermeld. Dit geldt ook
voor verschillen tussen de gemeenten. En voor verschillen met vier jaar geleden.
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2.2

Respons, weging en representativiteit

Respons
Van de 22.601 aangeschreven gezinnen hebben 10.161 de vragenlijsten bruikbaar
ingevuld. Dit is een gemiddelde respons van 45%. De respons ligt bij de ouders van de 0-4
jarigen (45,3%) nauwelijks hoger dan bij de 4-12 jarigen (44,8%).
De verdeling over de twee leeftijdsgroepen is 27% 0-4 jaar en 73% 4-12 jaar.
Er is een duidelijk verschil in respons tussen de gemeenten, variërend van 37% in Tiel tot
54% in Beuningen, en tussen de beide voormalige GGD regio’s (zie bijlage 1).
In regio Rivierenland is gevraagd op welke wijze de vragenlijst is ingevuld; 20% heeft de
lijst op papier ingevuld, 60% op een vaste computer, 14% op een tablet, 2% op
smartphone en 5% digitaal, maar onbekend hoe.
Ook is in regio Rivierenland gevraagd wie de vragenlijst heeft ingevuld: de moeder (86%),
de vader (13%) of iemand anders (1%).
Weging
Bij de steekproeftrekking is ervoor gekozen om per deelgebied een steekproef van 1.000
adressen te trekken, ongeacht de grootte van de gemeente. In de steekproef zitten
daardoor ongeveer evenveel kinderen uit een kleine als uit een grotere gemeente. In
Nijmegen en Zaltbommel is daarnaast een extra grote steekproef getrokken in een aantal
door de gemeente bepaalde gebieden. Daarom zijn de gegevens voorafgaande aan de
analyse gewogen via weegfactoren die ervoor zorgen dat het analysebestand dezelfde
verdeling heeft qua gemeente (voor Nijmegen en Zaltbommel ook per wijk/dorpskern),
leeftijd en geslacht als in de bevolking.
Het was niet mogelijk om te wegen naar opleidingsniveau van de ouders omdat er geen
bron beschikbaar is met betrouwbare referentie-informatie over het opleidingsniveau van
de ouders per wijk, gemeente en leeftijdsgroep.
Representativiteit
De representativiteit is goed te noemen. De steekproef is aselect getrokken en mede door
de weging (zie boven) zijn de uitkomsten representatief voor gemeente, leeftijd en
geslacht. Wel is waarschijnlijk sprake van een beperkte onderrespons door allochtonen en
waarschijnlijk ook door laagopgeleiden.
In de responsgroep is 14% (deels) van niet-Nederlandse etniciteit. Qua opleidingsniveau
geldt dat in de responsgroep 24% een laag opleidingsniveau (t/m vmbo) heeft. Er zijn
geen betrouwbare referentiegegevens van het opleidingsniveau voorhanden. Onderrespons
bij mensen met een niet-Nederlandse herkomst en bij laagopgeleiden kan te maken
hebben met motivatie, maar ook de moeilijkheidsgraad van het invullen van
formulieren/vragenlijsten zal een rol hebben gespeeld.
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3
3.1

Achtergrondkenmerken van de 0-12 jarigen
Gezinsvorm

In Gelderland-Zuid wonen de meeste kinderen (88%) bij beide biologische ouders, met of
zonder broer(s) en zus(sen). Zeven procent van de kinderen woont in een gezin met één
ouder en 3% van de kinderen woont bij co-ouders. Twee procent woont bij een van beide
ouders en partner van ouder.
In figuur 1 is te zien dat het aandeel eenoudergezinnen toeneemt met de leeftijd van het
kind. Van 4% bij de 0-4 jarigen tot 8% bij de 8-12 jarigen. Het percentage
eenoudergezinnen is in Rivierenland iets lager dan in regio Nijmegen, waar de gemeente
Nijmegen opvalt met 10% eenoudergezinnen.

Figuur 1: Percentage eenoudergezinnen

3.2

Etniciteit

De etniciteit van de kinderen is nagevraagd volgens de definitie van het CBS. Daarbij
wordt iemand tot de niet-Nederlandse bevolkingsgroep gerekend wanneer het kind zelf in
het buitenland is geboren of wanneer tenminste één ouder in het buitenland is geboren.
Volgens deze definitie is in de onderzoeksgroep 14% van allochtone herkomst. De etnische
herkomst van deze kinderen is heel divers. Naast de etnische groepen die in Nederland het
meest voorkomen: (Surinaams/Antilliaan/Arubaans, Turks en Marokkaans) is er ook een
grote categorie 'overig'. Veelal zijn dit andere Westerse landen maar ook de landen waar
sprake is (geweest) van vluchtelingenproblemen zijn hierin vertegenwoordigd. Wanneer we
de allochtonen verdelen in westers en niet-westers is 6% westers allochtoon en 8% nietwesters allochtoon. In beide regio’s is de verhouding westers/niet-westers allochtoon
gelijk; in regio Nijmegen wonen meer allochtonen dan in Rivierenland (16% vs. 11%). Per
gemeente varieert het percentage van 5% in Neder-Betuwe tot 24% in Nijmegen.
In de definitie van het CBS worden kinderen vrij snel als niet-Nederlands gedefinieerd,
bijvoorbeeld als ze zelf wel in Nederland geboren zijn, maar een van beide ouders niet.
Het voordeel van de definitie voor etniciteit van het CBS is de eenduidigheid. De definitie
geeft echter niet aan in hoeverre iemand in de Nederlandse samenleving is geïntegreerd.
Daarom is in regio Nijmegen ook gevraagd naar de bevolkingsgroep waartoe ouders hun
kinderen rekenen. Dan blijkt dat 98% van de ouders het kind vooral als Nederlands
beschouwd. De formele etniciteitsdefinitie komt dus nauwelijks overeen met het gevoel
van de ouders. Wel is het goed om te vermelden dat bij deze vraag een selectie door de
respons kan zijn opgetreden. Het is denkbaar dat ouders van niet-Nederlandse herkomst
die de vragenlijst wèl hebben ingevuld, zichzelf en hun kind meer Nederlands beschouwen
dan de ouders die de vragenlijst niet hebben ingevuld.
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3.3

Opleiding ouders (tevens indicator van SES)

Maatschappelijke ongelijkheid, ook wel sociale stratificatie genoemd, ontstaat doordat
‘hulpbronnen’ zoals kennis, arbeid en bezit ongelijk verdeeld zijn over mensen. Naarmate
mensen over meer of minder van deze hulpbronnen beschikken, nemen zij een hogere of
lagere positie in de maatschappij in. De positie van mensen op de maatschappelijke ladder
met het daaraan verbonden aanzien en prestige wordt sociaal economische status (SES)
genoemd.
Mensen met een lagere SES hebben doorgaans een minder goede gezondheid dan mensen
met een hogere SES. Om ook in dit onderzoek deze gezondheidsverschillen in beeld te
krijgen zullen diverse uitkomsten worden uitgesplitst naar SES.
Als maat voor SES wordt meestal gebruik gemaakt van indicatoren zoals opleidingsniveau,
beroepsstatus en hoogte van het inkomen. In dit onderzoek wordt het opleidingsniveau
van de ouders gebruikt als benadering van de sociaaleconomische status (SES) van een
gezin.
Bijna een kwart van de ouders valt in de categorie 'laag', dit houdt in dat beide ouder(s)
als hoogste opleiding VMBO of vergelijkbaar hebben. In de categorie 'hoog' (32%) zitten
ouder(s) met beiden een HBO of universitaire opleiding. De overige situaties vallen in de
categorie 'midden'. Hoe jonger het kind hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders.
Het opleidingsniveau van de ouders verschilt tussen de beide regio’s en tussen gemeenten
in Gelderland-Zuid. Zo varieert het percentage gezinnen met een lage opleiding tussen de
gemeenten van 14% in Heumen tot 43% in Neder-Betuwe.

Figuur 2: Sociaal Economische Status (gebaseerd op opleidingsniveau ouders)

3.4

Werksituatie ouders

Binnen een gezin verschilt de verdeling van betaald en onbetaald werk tussen de ouders.
Veruit de meeste vaders (91%) hebben een baan van meer dan 19 uur. De meeste
moeders werken ook (77%), maar dan vooral in parttime banen. In regio Rivierenland
heeft 27% van de moeders geen betaald werk; in regio Nijmegen is dit een stuk lager, nl.
18%. Deze percentages verschillen niet van die van 4 jaar geleden. Wel zijn moeders meer
uren per week gaan werken.
Vijf procent van de kinderen woont in een gezin waar geen inkomen binnenkomt uit
betaald werk. Bij lage SES-ouders komt dit vijf keer zo vaak voor dan bij hoge SES-ouders.
Bijna de helft van de gezinnen waar geen inkomen binnenkomt is eenoudergezin (in een
op de drie eenoudergezinnen komt geen inkomen uit betaald werk binnen.
Tussen de gemeenten varieert het percentage van 1% in Maasdriel tot 8% in Nijmegen.
Vier jaar geleden was er in 4% van de gezinnen geen inkomen uit werk.
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3.5

Financieel rondkomen

Opgroeien in armoede kan negatieve gevolgen voor kinderen hebben. Dit geldt niet alleen
voor hun materiële omstandigheden, maar ook wat betreft hun sociale, emotionele,
cognitieve en lichamelijke ontwikkeling. In 2012 leefde in Nederland bijna 12% van de
minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Van de totale bevolking
leeft ruim 8% in een huishouden met een laag inkomen. Kinderen zijn dus
oververtegenwoordigd in de arme bevolkingsgroep. Van de kinderen uit eenoudergezinnen
is 17% arm, in het geval ze enig kind zijn- maar dit loopt op tot 55% als zij 2 of meer
broers/zussen onder de 18 jaar hebben (CBS|SCP 2013).
In de Kindermonitorvragenlijst is niet gevraagd naar het inkomen van de gezinnen. De
reden hiervoor is dat een dergelijke vraag door veel ouders als privacygevoelig wordt
ervaren. Ervaringen elders leren dat de vraag altijd een relatief groot aantal ontbrekende
antwoorden geeft (mensen vullen het niet in), maar bovendien zorgen dergelijke gevoelige
vragen ervoor dat sommige ouders de hele vragenlijst niet meer willen invullen. Om toch
zicht te krijgen op de mate waarin de gezinsfinanciën een rol spelen voor het kind, zijn
vragen gesteld over het kunnen rondkomen van het gezin en naar eventuele
consequenties van geldgebrek.
Vier procent van de ouders heeft aangegeven grote moeite te hebben om rond te komen
met het gezinsinkomen. Dit percentage klinkt niet zo groot, maar omgerekend naar alle
kinderen in Gelderland-Zuid gaat het om een flink aantal. Bovendien is te verwachten dat
juist bij deze gezinnen de respons op het onderzoek lager heeft gelegen. Het
daadwerkelijke aantal is naar verwachting nog groter. Daarnaast heeft 14% van de
gezinnen enige moeite met rondkomen. In figuur 3 is te zien dat de mate waarin men
moeite heeft met rondkomen het hoogst is bij de ouders met een lage sociaaleconomische
status (SES). De helft van de eenoudergezinnen heeft moeite met rondkomen. En zes van
de tien gezinnen waar geen inkomen uit werk binnenkomt.

Figuur 3: Percentage kinderen in gezin met enige of grote moeite met rondkomen

Tussen beide regio’s is er geen verschil in het percentage ouders dat moeite heeft met
rondkomen. Verschillen zijn er wel tussen gemeenten, variërend van 13% in vijf
gemeenten tot 22% in de gemeente Nijmegen. Ten opzichte van 4 jaar geleden is vooral in
regio Nijmegen het percentage toegenomen (was 15% nu 19%).
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Figuur 4: Percentage laagopgeleide ouders en percentage met moeite met rondkomen

In de vragenlijst is aan de ouders een lijst stellingen voorgelegd over mogelijke gevolgen
van geldgebrek voor het kind. Twaalf procent van alle ouders geeft aan dat geldgebrek wel
eens voor spanningen in het gezin zorgt. Verder bezuinigt 19% op vakantie en uitstapjes,
13% op lidmaatschap van (hobby)clubs en 8% bezuinigt op lidmaatschap van een
sportclub. In lage SES-gezinnen wordt meer bezuinigd. De mate waarin geldgebrek
consequenties heeft voor de kinderen is veel groter bij de gezinnen die moeite hebben met
rondkomen, zie figuur 5. De helft van deze gezinnen geeft aan dat geldgebrek (wel eens)
spanningen in het gezin geeft. Ruim 70% gaat niet op vakantie of dagjes uit. Daarnaast
worden bezuinigingen op clubs, zwemles en verjaardagsfeestjes veel genoemd. Een op de
tien gezinnen die moeite hebben met rondkomen zegt daardoor niet elke dag groente en
fruit te eten.

gaan we niet op vakantie of dagjes uit
zijn er spanningen in het gezin
is kind geen lid van een ander soort club of vereniging
is kind geen lid van sportclub
gaat kind niet naar psz. of kdv.
kan kind niet op zwemles
moeite met
rondkomen

is er geen opvang voor kind na schooltijd
kan kind geen verjaardagsfeestje geven of er aan deelnemen
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uitstel om voor kind medicijnen/hulpmiddelen aan te schaffen
niet elke dag fruit
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Figuur 5: Consequenties geldgebrek in gezinnen die moeite hebben met rondkomen, ten opzichte
van alle ouders
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3.6

Geloof

In regio Rivierenland is nagevraagd tot welk geloof de ouders zichzelf rekenen. Het geloof
heeft een duidelijke invloed op de opvoeding en op de manier waarop ouders aankijken
tegen gezondheidsbescherming, vaccinaties etc.
In Rivierenland is 16% Rooms-Katholiek, 15% (reformatorisch-)orthodox en 17% overig
protestants-christelijk. Vierenveertig procent is niet gelovig. Hoe hoger het
opleidingsniveau van de ouders, hoe vaker ouders zeggen zich niet tot een specifiek geloof
te rekenen (minder vaak reformatorisch-orthodox). De gemeenten met de meeste
reformatorisch-orthodox gelovigen zijn: Neder-Betuwe, Neerijnen, Zaltbommel en
Geldermalsen. In Buren, Culemborg en Tiel wonen relatief de meeste niet-gelovige ouders.

Figuur 6. Geloof van ouders in regio Rivierenland

3.7

Schoolsituatie

Van de 4-12 jarige kinderen gaat 94% naar het regulier basisonderwijs, 2% gaat naar het
speciaal basisonderwijs (voormalig IOBK, LOM en MLK). Bijna twee procent gaat naar het
voortgezet onderwijs en 1% gaat naar een regionaal expertise centrum (voormalig MKD,
ZMLK, Mytyl, Tytyl, Pedologisch Instituut, Doven/slechthorenden/blinden etc.).
Van de kinderen met een verstandelijke handicap gaat (ruim) een op de drie naar speciaal
onderwijs, een kwart tot de helft gaat naar REC en (bijna) een kwart gaat naar regulier
basisonderwijs.
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4

Gezonde start

Met de manier waarop we leven kunnen we zelf invloed uitoefenen op onze gezondheid en
op die van onze kinderen. Al voor en tijdens de zwangerschap speelt de leefstijl van vader
en moeder een rol bij de gezondheid van het kind.
4.1

Roken en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

Wanneer een moeder rookt tijdens de zwangerschap verhoogt dit het risico op een
vroeggeboorte, een geringer gewicht van de baby bij geboorte en op een vermindering van
de longfuncties bij de baby [Gelder et al 2007]. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen
dat het roken van de moeder tijdens de zwangerschap en na de geboorte, het risico op
zuigelingensterfte en wiegendood verhoogd [idem].
Ook alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn. De hersenen van de
foetus, die zich tijdens de hele zwangerschap ontwikkelen, zijn heel gevoelig voor alcohol.
Alcoholgebruik van de moeder kan de hersenontwikkeling van de foetus dan ook schaden.
Daarnaast kan alcohol in het begin van de zwangerschap schadelijk zijn voor de vorming
van andere organen en lichaamsdelen en aan het einde van de zwangerschap voor de
groei van de foetus en de duur van de zwangerschap. De risico's en de ernst van de
schade nemen toe naarmate men vaker drinkt en naarmate men meer per keer drinkt
[alcoholinfo.nl].
In Nederland is tussen 2001 en 2010 het aantal vrouwen dat tijdens de hele zwangerschap
rookt gehalveerd, nu rookt nog 6% van alle zwangere vrouwen [Lanting et al 2012]. Van
de laagopgeleide vrouwen rookt nog 12,5% de hele zwangerschap dagelijks 5 sigaretten of
meer.
In de Kindermonitor is bij de 0-4-jarigen nagevraagd of de moeder heeft gerookt tijdens
de zwangerschap. Dit blijkt door 10% van de moeders gedaan te zijn. Een deel van deze
moeders is tijdens de zwangerschap gestopt met roken (3%). Van de resterende rokers
rookte bijna de helft dagelijks. Gemiddeld rookte bijna een kwart van de moeders uit de
lage SES-gezinnen ten opzichte van 2% van de moeders uit de hoge SES-gezinnen. Er zijn
geen statistische significante verschillen tussen de regio’s en tussen de gemeenten. Ten
opzichte van vier jaar geleden is het aantal rokende zwangeren gedaald (niet statistisch
significant).

Figuur 7. Roken tijdens de zwangerschap
Huidig onderzoek toont aan dat in Nederland ten minste 1% van de kinderen een
hersenbeschadiging heeft door prenatale blootstelling aan alcohol. Veel vrouwen staken
het alcoholgebruik zodra ze zwanger zijn of eerder al, als ze zwanger willen worden.
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Figuur 8: Alcoholgebruik door de moeder tijdens de zwangerschap

In Gelderland-Zuid zegt 3,5% van de moeders wel eens alcohol te hebben gedronken
tijdens de zwangerschap; 3,4% ‘af en toe, niet iedere week’ en 0,1% ‘af en toe, niet iedere
dag’. Er is een relatie met SES: 5% van de hoge SES-moeders dronk, ten opzichte van
gemiddeld 1% bij de lage SES-moeders.
Het alcoholgebruik in regio Nijmegen is gedaald in de laatste vier jaar van 9% naar 4%.
4.2

Meeroken

Naast zelf roken is ook passief roken (ofwel de blootstelling aan omgevingstabaksrook)
schadelijk voor de gezondheid. Het risico op longkanker neemt door meeroken met circa
20% toe ten opzichte van mensen die niet aan tabaksrook worden blootgesteld. Bij
(astmatische) kinderen leidt passief roken tot een grotere kans op (ernstige) infecties en
een hogere frequentie van luchtwegsymptomen [van Gelder e.a. 2007].
Bij zeven procent van de kinderen is in de voorgaande week in huis gerookt waar het kind
bij was. Bij 4% wordt in huis wel gerookt, maar niet waar het kind bij is en bij 2% wordt in
huis wel eens gerookt, maar niet in de voorgaande zeven dagen. De overige ouders (88%)
geven aan dat er in huis nooit wordt gerookt.
Hoe jonger het kind hoe minder vaak er in de aanwezigheid van het kind gerookt wordt.
Het meeroken is duidelijk het hoogst bij de lage SES-groep. Dit is een direct gevolg van
het feit dat in deze groep ook veruit het meest gerookt wordt.
Ten opzichte van vier jaar geleden wordt er nu minder meegerookt.
Tussen de gemeenten zijn er verschillen. In regio Rivierenland ligt het percentage
meerokende kinderen significant hoger dan in regio Nijmegen. Per gemeente variërend van
5% tot 14%.

Figuur 9: Meeroken in afgelopen 7 dagen
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4.3

Borstvoeding

Het geven van borstvoeding heeft gunstige effecten op de gezondheid van moeder en kind.
Bij kinderen is de kans op maagdarminfecties, diarree en acute middenoorontstekingen
kleiner. Op lange termijn lopen kinderen minder kans op overgewicht en een hoge
bloeddruk. Ook heeft borstvoeding een positief effect op de binding tussen moeder en
kind.
Om optimaal te kunnen profiteren van de positieve gezondheidseffecten adviseert de WHO
om kinderen tot de leeftijd van zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Ook in
Nederland wordt dit advies nadrukkelijk gevolgd in de advisering aan zwangere vrouwen
en bij de consultatiebureaus.
In Nederland hangt het opleidingsniveau van de moeder sterk samen met het starten met
borstvoeding geven. Vooral moeders met een hoge opleiding starten met borstvoeding.
In Gelderland-Zuid is bijna 70% van de moeders begonnen met borstvoeding geven aan
hun kind. Bij een groot deel echter is de voeding in de loop van het eerste half jaar
overgegaan op kunstvoeding. Gemiddeld heeft ruim een kwart van de kinderen (27%) in
de eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding gekregen. Het aantal kinderen dat vanaf het
begin met kunstvoeding is gevoed ligt op 29%, maar het varieert sterk naar
sociaaleconomische status: van 16% bij de hoge SES tot 50% bij de lage SES.
Kinderen van niet-Nederlandse (Turkse) herkomst, krijgen gemiddeld vaker borstvoeding
dan kinderen van Nederlandse herkomst.
Het percentage met uitsluitend kunstvoeding varieert duidelijk tussen de gemeenten, van
16% tot 43%.
In regio Rivierenland ligt het percentage dat geen borstvoeding kreeg significant hoger dan
in regio Nijmegen. Ten opzichte van vier jaar geleden is in Rivierenland het percentage
kinderen dat het eerste half jaar uitsluitend borstvoeding kreeg namelijk gedaald van 32%
naar 24%. In regio Nijmegen is deze daling er niet.

Figuur 10. Geen borstvoeding

In Gelderland-Zuid kreeg 31% direct na de geboorte kunstvoeding, 6% in de eerste week
na de geboorte en 7% kreeg de fles na de eerste week maar binnen een maand na de
geboorte.
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Figuur 11. Leeftijd kind waarop begonnen is met flesvoeding

De belangrijkste redenen om kunstvoeding te gaan (bij)geven, is dat de moeder te weinig
borstvoeding had. De redenen staan weergegeven in figuur 12. Er is een grote groep
‘anders’. In ons onderzoek is niet bekend welke dat zijn. Uit onderzoek van GGD regio
Utrecht blijken andere belangrijke redenen: slechte ervaringen met het geven van
borstvoeding bij een vorig kind, medicijngebruik of een borstoperatie.
De redenen voor lage SES-moeders zijn anders dan die voor hoge SES-moeders. Zo
zeggen lage SES moeders vaker: ‘borstvoeding past niet bij moeder’ en ‘beide ouders
kunnen voeden’ . Hoge SES moeders zeggen vaker ‘borstvoeding moeilijk te combineren
met werk’ of ‘borstvoeding pijnlijk’.

Figuur 12: Redenen om kunstvoeding te gaan (bij)geven.

De redenen om kunstvoeding te gaan (bij)geven hangen ook af van het moment waarop
gestart is met kunstvoeding. De reden die het vaakst genoemd wordt bij de start met
kunstvoeding direct na de geboorte is ‘borstvoeding past niet bij moeder’ (na de reden
‘anders’). De twee belangrijkste redenen in de eerste maand zijn ‘te weinig’ en ‘pijnlijk’.
Vanaf drie maanden is ‘borstvoeding moeilijk te combineren met werk’ de belangrijkste
reden, gevolgd door ‘te weinig borstvoeding’.
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5

Gezondheid en ontwikkeling

Met de lichamelijke gezondheid van kinderen is het in Nederland over het algemeen vrij
goed gesteld. Er is een goede preventieve en medische zorg, waardoor eventuele
gezondheidsproblemen tijdig gesignaleerd en zo goed mogelijk behandeld kunnen worden.
5.1

Ervaren gezondheid

Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd,
weerspiegelt het oordeel van de ouder over de gezondheid van het kind. De ervaren
gezondheid bij kinderen is in het algemeen heel goed en duidelijk beter dan die van
volwassenen en ouderen. In Gelderland-Zuid beoordeelt 96% van de ouders de gezondheid
van hun kind als '(heel) goed' en 1% als ‘slecht’. Er zijn qua beoordeling van de
gezondheid opvallend genoeg nauwelijks verschillen tussen de leeftijdsgroepen en de SESgroepen. Er is een lichte verbetering in de gezondheid ten opzichte van vier jaar geleden;
toen was 6% minder gezond, nu 4%.
5.2

Gezondheidsproblemen en beperkingen

In regio Nijmegen is gevraagd of er een beperking is die het kind belemmert qua bewegen,
spelen en/of sociaal contact. In totaal heeft 6% van de kinderen zo’n beperking: 2% een
lichamelijke beperking, 1% een verstandelijke beperking en 3% een overige beperking.
Hoe ouder de kinderen hoe vaker een beperking. Hoe hoger opgeleid de ouders, hoe
minder vaak een beperking.
In Rivierenland is een lijst met ziekten/aandoeningen voorgelegd aan de ouders, met
daarbij de vraag of het kind deze heeft, of heeft gehad in het afgelopen jaar. En of deze
ziekten door een arts zijn vastgesteld. In deze lijst met aandoeningen is ook opgenomen
‘verstandelijke handicap’ en ‘motorische handicap’, de aandoeningen waar in regio
Nijmegen een aparte vraag voor is gebruikt. Een op de tien kinderen heeft door een arts
vastgesteld eczeem, 7% astma/bronchitis en 3% heeft al langer dan 3 maanden
buikklachten. Een procent heeft een verstandelijke handicap en 2% een motorische
handicap. Van de 8-12 jarigen heeft 8% dyslexie, 7% ADHD/ADD en 4% PDDNOS/Asperger/Autisme.
Tabel 1: ziekten/aandoeningen-door arts vastgesteld- in regio Rivierenland (in%)
0-4 jr
4-8 jr
8-12 jr
Eczeem

14

9

9

Astma of bronchitis

6

8

6

Motorische handicap

1

2

3

Migraine (regelmatig hoofdpijn

0

1

2

dyslexie

0

0

8

ADHD/ADD

0

2

7

PDD-NOS/Asperger/Autisme

0

1

4

Net als 4 jaar geleden is in Rivierenland gevraagd of het kind op dit moment problemen
heeft, zoals slaap-, gedrags- of eetproblemen. De uitkomsten verschillen nauwelijks:
gemiddeld heeft 9% eetproblemen, 8% problemen met zindelijkheid, 8% slaapproblemen
en 7% spraak/taalproblemen. Per leeftijdsgroep verschillen de percentages. Zo heeft van
de 8-12 jarigen nog 5% problemen met zindelijkheid, heeft 15% problemen met rekenen,
13% met lezen en 10% gedragsproblemen.
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5.3

Overgewicht

Overgewicht is één van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van dit moment.
Overgewicht brengt allerlei gezondheidsrisico's met zich mee. Zeker ook bij (jonge)
kinderen is het van belang om op de ontwikkeling van overgewicht te letten. Zo hebben
kinderen die te zwaar zijn vaker last van lichamelijke en psychosociale problemen. Een
landelijk onderzoek laat zien dat een snelle gewichtstoename bij kinderen tussen de
leeftijd van 2 en 6 jaar de belangrijkste voorspeller is van overgewicht op volwassen
leeftijd (de Kroon et al, 2010).
Bij volwassenen verhoogt overgewicht het risico op onder meer diabetes type 2, hart- en
vaatziekten en sommige vormen van kanker (Visscher et al, 2013). Het kabinet heeft in de
preventienota 'Gezondheid dichtbij (2011)' overgewicht opnieuw als een van de
speerpunten benoemd. De aandacht van de overheid gaat in deze nota specifiek uit naar
gezondheidsvaardigheden, naar leefstijl van de jeugd en de rol van ouders en professionals
hierbij, en naar betrouwbare en toegankelijke informatie voor de burgers.
Overgewicht ontstaat wanneer er een onevenwichtigheid is in de energiebalans. Wanneer
de energie-inname via de voeding hoger is dan het energieverbruik door onder andere
beweging, wordt de overtollige energie opgeslagen als lichaamsvet. Van de factoren die
van invloed zijn op de energie balans (biologische, genetische en omgevingsfactoren) is de
leefstijl de factor waarop het meest direct kan worden ingegrepen. Leefstijlkenmerken bij
kinderen die samenhangen met overgewicht zijn onder andere het gebruik van
suikerhoudende dranken, niet ontbijten en lichamelijke inactiviteit (bv. als gevolg van tv
kijken en computerspelletjes spelen). Zeker voor gemeenten en scholen bieden ook de
omgevingsfactoren mogelijkheden om overgewicht aan te pakken. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het creëren van speel-, sport- en recreatievoorzieningen en veilige,
stimulerende fietsvoorzieningen.
De landelijke groeistudies van TNO laten zien dat het voorkomen van overgewicht bij
kinderen de laatste dertig jaar sterk gestegen is van 6% in 1980 via 11% in 1997 naar
14% in 2010 (Schonbeck, van Buuren, 2010). De laatste jaren echter laten de cijfers van
onze afdelingen Jeugdgezondheidszorg een stabilisatie zien.
Meetgegevens van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD laten zien dat het
percentage overgewicht bij 5-11 jarigen in regio Rivierenland op ongeveer 18% ligt. In
regio Nijmegen ligt dit lager: 12%
Omdat de vragenlijst van de Kindermonitor anoniem is verwerkt, was het niet mogelijk om
meetgegevens van de afdeling Jeugdgezondheidszorg te koppelen aan de gegevens in de
vragenlijst. Daarom is in deze Kindermonitor gebruik gemaakt van lengte en het gewicht
van het kind zoals de ouders dat hebben ingevuld (bij kinderen vanaf 2 jaar). Op basis van
de lengte en gewicht is de Body Mass Index (BMI) 3 bepaald. Vervolgens is met behulp van
internationaal vastgestelde leeftijds- en geslachtsspecifieke afkapwaarden bepaald of een
kind ondergewicht, een gezond gewicht of overgewicht heeft (Cole et al, 2000).
Het percentage overgewicht op basis van de gegevens in de Kindermonitor komt uit op
10%, dat is lager dan de meetgegevens van JGZ. Het verschil kan worden veroorzaakt
doordat ouders bij het invullen het gewicht te laag schatten en/of de lengte te hoog
schatten. Ook kan het zijn dat dit verschil in overgewicht te maken heeft met de nonrespons op het onderzoek.
Er is een duidelijk verschil te zien tussen de SES-groepen: overgewicht komt vaker voor bij
lage SES ouders.

3

BMI=(gewicht in kg) gedeeld door (lengte in meters in het kwadraat)
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Figuur 13: Percentage kinderen met overgewicht (zelfrapportage ouders lengte/gewicht) en de mate
waarin ouders hun kind te zwaar vinden.

Figuur 13 laat tevens zien dat de mate waarin ouders hun kind als te zwaar inschatten een
stuk lager ligt dan het daadwerkelijke percentage overgewicht, met name bij de 2-8
jarigen. Bij de 8-12 jarigen is de onderschatting gemiddeld gezien afwezig. Bij lage SESouders is de onderschatting iets groter.
In regio Rivierenland is er in het door ouders gerapporteerde overgewicht een daling van
13% naar 10%.
In dit onderzoek zie we dat minder ontbijten, veel tv kijken/computeren, minder groente
en fruit eten en suikerhoudende drankjes samengaan met meer overgewicht.
5.4

Ziekteverzuim

Bijna een op de vijf (19%) schoolgaande kinderen was in de voorgaande vier weken een of
meer dagen thuis vanwege ziekte. Bij de helft van de kinderen betrof het 1 dag, bij een
kwart 2 dagen. Er zijn grote verschillen in ziekteverzuim tussen de gemeenten. Een hoog
verzuimpercentage heeft Neder-Betuwe, een laag percentage hebben Groesbeek en
Heumen. Het verzuimpercentage is lager dan vier jaar gelden, toen er een griepgolf door
de regio waarde.
In regio Rivierenland is gevraagd welke aandoeningen kinderen hebben. Vooral kinderen
met ernstige hoofdpijn, langdurige buikklachten en astma verzuimen relatief vaak.
Ziekteverzuim kan ook een indicatie zijn voor andere problematiek. Zo verzuimde een
kwart van de kinderen met een risico op psychosociale problematiek en bijna een kwart
van de kinderen die gepest worden.
5.5

Huisartscontact

In regio Rivierenland is gevraagd wanneer er voor het kind voor het laatst contact is
geweest met de huisarts (zowel bezoek aan huisarts, telefonisch consult en huisbezoek van
arts). Vier procent heeft nog nooit contact met de huisarts gehad! Voor een derde is dat
langer dan een jaar gelden. In totaal 62% had contact in het voorgaande jaar: 22% in de
voorgaande 2 maanden en 40% 2-12 maanden geleden. Hoe jonger het kind hoe vaker er
het afgelopen jaar huisartscontact was. Ongeacht de leeftijd van het kind blijkt dat
kinderen met lage SES-ouders iets vaker contact hadden in afgelopen twee maanden dan
kinderen met hoge SES-ouders.
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6

Geestelijke gezondheid en welzijn

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan psychosociale problemen, pesten,
weerbaarheid en ingrijpende gebeurtenissen in het gezin.
6.1

Psychosociale problemen

Met psychosociale problemen worden emotionele, sociale en gedragsproblemen bedoeld.
Psychosociale problemen komen veel voor bij de Nederlandse jeugd.
Onder de 0 tot 12-jarigen is dat bij 11% tot 28% in meer of mindere mate het geval
(Nationaal Kompas). Meisjes vertonen vaker emotionele problemen terwijl jongens vaker
gedragsproblemen hebben. Het vóórkomen van psychosociale problemen varieert volgens
hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg bij 0-12 jarigen van 9% tot 33%. Ouders
rapporteren minder vaak psychosociale problemen bij hun kind dan de
Jeugdgezondheidszorg. Het verschil tussen de JGZ en de ouders in de gerapporteerde
percentages komt gedeeltelijk doordat de JGZ-percentages ook lichte problemen bevatten,
terwijl de percentages van ouders alleen op ernstige problemen gebaseerd zijn. Toch wordt
bijna de helft van de kinderen die volgens ouders problemen hebben, door de JGZ niet als
problematisch gerapporteerd. Hieruit blijkt dat de uitkomsten sterk afhankelijk zijn van het
type informant. (Meijer et al, 2008)
Een veel gebruikte vragenlijst ter indicatie van de mate van psychosociale problemen bij
kinderen en jongeren is de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ). De vragenlijst
bestaat uit 25 items die betrekking hebben op de volgende subschalen:
hyperactiviteit/aandachtstekort, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten,
gedragsproblemen en pro-sociaalgedrag.
In Gelderland-Zuid is bij een op de tien kinderen sprake van een verhoogde SDQ en
daarmee een indicatie voor het bestaan van psychosociale problemen. Negen procent zit
op het grensgebied. In figuur 14 is te zien dat er een verschil is naar leeftijdsgroep en naar
SES-groep. Bij de lage SES-groep heeft 14% te maken met psychosociale problemen en
10% zit op het grensgebied. Bij de hoge SES-groep heeft 6% psychosociale problemen en
7% zit in het grensgebied. Ook blijkt dat er een duidelijk verschil is naar geslacht: bij
jongens is er vaker sprake van psychosociale problemen dan bij meisjes. In beide regio’s is
er geen verschil in SDQ-scores. Ten opzichte van vier jaar geleden is er een kleine afname
(2%).

Figuur 14: Indicatie voor psychosociale problemen (SDQ verhoogd)
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De diverse subschalen leveren de volgende percentages (verhoogde score):
 hyperactiviteit/aandachttekort
11%
 emotionele problemen
7%
 problemen met leeftijdsgenoten
8%
 gedragsproblemen
6%
 pro-sociaalgedrag
3%
Het nader bekijken van de subschalen van de SDQ laat zien dat de mate van pro-sociaal
gedrag niet verschilt tussen de SES-groepen, maar er zijn wel verschillen wat betreft
emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen in de omgang met
leeftijdsgenoten.
Het verschil tussen jongens en meisjes wordt met name verklaard vanuit een duidelijk
verschil in de mate van hyperactiviteit. Wat betreft de emotionele problemen is er geen
verschil tussen jongens en meisjes.
6.2

Pesten

Pesten heeft vaak negatieve gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de
betrokken kinderen. Daarnaast heeft pesten een negatieve invloed op de leeromgeving op
school en in de klas.
In onze regio heeft een derde van de kinderen (van 4-12 jaar) in de voorgaande drie
maanden te maken gehad met pesten. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Het
percentage kinderen dat wel eens gepest is, is in de gemeente Buren hoger dan gemiddeld
in de regio.
Bij de meeste kinderen die gepest worden, speelt dit minder dan twee keer per maand, bij
5% enkele keren per maand. En voor 3% van de kinderen geldt dat ze wekelijks een of
meer keren worden gepest. Omgerekend naar de totale populatie kinderen in de regio gaat
het dan om ruim 1700 kinderen die wekelijks gepest worden. Zeker het frequent gepest
worden, kan duidelijke negatieve consequenties hebben voor de verdere ontwikkeling van
het betreffende kind.
wekelijks gepest
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Figuur 15: Wekelijks pesten

Kinderen uit lage SES-gezinnen worden iets frequenter gepest. En de 8 tot 12-jarigen
pesten vaker dan 4 tot 8-jarigen en jongens iets vaker dan meisjes.
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Figuur 16 toont dat er veruit het meest op school wordt gepest, gevolgd door de buurt. Het
pesten via internet is in deze leeftijdsgroep nog erg laag. Dat heeft enerzijds te maken met
de nog jonge leeftijdsgroep. Bij de 4-8 jarigen is het pesten via internet helemaal niet
genoemd. Bij de kinderen vanaf 8 jaar wordt bij 1% aangegeven dat het kind wel eens via
internet gepest wordt. Een andere kanttekening is dat de vragenlijst door de ouders is
ingevuld. Van alle vormen van pesten lijkt juist het internetpesten het meest aan het zicht
van ouders te ontsnappen.

Figuur 16: De locatie van het pesten

6.3

Ingrijpende gebeurtenissen

Psychische problemen ontstaan meestal door een combinatie van elkaar beïnvloedende
factoren. Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis is één van de factoren, die
invloed kunnen hebben op het ontstaan van psychische problemen. Ieder kind zal in zijn
leven ingrijpende gebeurtenissen meemaken. Uiteraard leidt dit niet in alle gevallen tot
psychische problematiek. Dat is ook afhankelijk van andere factoren, zoals de
persoonlijkheid van het kind en het hebben van een erfelijke aanleg (Meijer en
Schoenmaker, 2008).
Van de kinderen in regio Gelderland-Zuid heeft 40% ooit te maken gehad met een van de
nagevraagde ingrijpende gebeurtenissen4. Conflicten/ruzies in het gezin zijn daarbij het
meest genoemd (18%), gevolgd door problemen in verband met werk of werkloosheid van
(een) van de ouders (13%). Ten opzichte van vier jaar geleden hebben meer kinderen te
maken met werkloosheid van ouder(s).
Ruim 7% van de kinderen heeft op het moment van invullen van de vragenlijst nog steeds
met een van de ingrijpende gebeurtenissen te maken. Zeker bij problemen zoals
psychische problemen van ouders en problemen met drank of verslaving in het gezin is het
te verwachten dat er sprake is van selectieve respons. Dat wil zeggen dat de ouders die
met deze zaken te maken hebben waarschijnlijk in mindere mate aan het onderzoek
hebben meegedaan. Onderstaande cijfers zijn dan ook als minimumpercentages te
beschouwen.

4

In de vragenlijst was ook gevraagd naar het overlijden van een dierbare. Heel veel kinderen hadden hier ooit
mee te maken gehad. Deze uitkomsten zijn echter bij deze verwerking buiten beschouwing gelaten omdat dit
vermoedelijk voor een groot deel het overlijden van opa's of oma's betreft. Hoewel dit voor een kind wel degelijk
een ingrijpende gebeurtenis kan zijn, is het toch van een andere orde dan de overige opgenomen gebeurtenissen.
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Figuur 17: Percentage kinderen dat ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt en/of er nog
zorg/problemen mee heeft

6.4

Weerbaarheid

Op verzoek van gemeenten is het onderwerp weerbaarheid opgenomen. Er is hiervoor een
vragenset ontwikkeld, in overleg met deskundigen en GGD Brabant Zuid-Oost. Deze is
deels gebaseerd op vragen over seksuele weerbaarheid uit een onderzoek van de inspectie
van het Onderwijs. Middels een aantal stellingen zijn de diverse aspecten van
weerbaarheid nagevraagd. Ook is rechtstreeks aan ouders gevraagd of zij hun eigen kind
weerbaar vinden. Weerbaarheid bestaat uit mentale, verbale en fysieke onderdelen.
In Gelderland-Zuid vindt 6% van de ouders hun basisschoolkind meestal niet weerbaar en
31% soms weerbaar. Volgens de ouders zijn meisjes vaker weerbaar dan jongens.
Naarmate het opleidingsniveau van de ouders hoger is, vinden ze hun kind weerbaarder.
Kinderen die nog last hebben van een ingrijpende gebeurtenis zijn iets minder vaak
weerbaar, evenals kinderen die weinig bewegen. Een grotere kans op meestal niet
weerbaar zijn, hebben kinderen met een indicatie voor psychosociale problemen en
kinderen die regelmatig gepest worden.
Aspecten van weerbaarheid die kinderen het minst vaak aanwezig zijn: met teleurstellingen omgaan (kan 23% niet), zelfvertrouwen (13% niet), hulp zoeken (doet 11%
niet). Negen procent kan niet voor zichzelf opkomen en 15% gaat bij een probleem snel
schelden en/of vechten. Zeven procent zegt geen nee tegen andere kinderen als hij/zij iets
niet wil. Aspecten waarop jongens en meisjes verschillen zijn: snel schelden/vechten (doen
jongens vaker), hulp zoeken/rekening houden met grenzen/met teleurstellingen
omgaan/zelfvertrouwen (meisjes vaker).
Hoge SES-kinderen hebben vaker zelfvertrouwen en gaan bij een probleem minder vaak
schelden of vechten. In een nadere analyse van kinderen met weinig zelfvertrouwen
(volgens ouders) zien we een samenhang met een slechte ervaren gezondheid, minder dan
7 uur per week bewegen, regelmatig gepest worden en nog last hebben van een
ingrijpende gebeurtenis. We zien geen samenhang met gezinssituatie of moeite met
rondkomen.
6.5

Mantelzorg

In regio Nijmegen is nagevraagd of het kind mantelzorg geeft. Twee procent van de 8-12
jarigen geeft volgens de ouders mantelzorg. Het betreft huishoudelijke taken en
emotionele steun. Dit percentage komt overeen met het percentage kinderen dat nu nog
zorg/problemen heeft met de langdurige ziekte of handicap van een gezinslid en met de
2% kinderen die zorg/problemen hebben met de psychische problemen van ouder(s).
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7

Opvoeding

Opvoeding is een voortdurende wisselwerking tussen kind, ouders en omgeving. Een goede
opvoeding houdt rekening met de mogelijkheden en behoeften van het kind en
ondersteunt een positieve benadering die berust op de pijlers: steunen, stimuleren en
sturen. Meestal verloopt de opvoeding goed. Evenwel komen in veel gezinnen perioden
voor met opgroei- of opvoedingsproblemen.
7.1

Sociale steun en hulp

De sociale steun die ouders ondervinden, bepaalt de mate waarin de ouders zich gesteund
voelen bij de opvoeding en verzorging van hun kind door hun eigen sociale netwerk.
Naarmate ouders een meer bevredigend ondersteunend netwerk hebben, blijkt dat
negatief opvoedingsgedrag (schreeuwen tegen kinderen, kinderen slaan) afneemt en
positief opvoedingsgedrag (knuffelen en complimenten geven) toeneemt (Hashima en
Amato, 1994). Sociale steun is dan ook een element in de draaglast-draagkracht balans. Het
gebruiken, activeren en zo nodig opbouwen van sociale netwerken rond gezinnen is een
onmisbaar bestanddeel van alle varianten van opvoed- en opgroeihulp.
Praktische hulp
Ruim een op de drie ouders (36%) krijgt vaak of regelmatig hulp van familie, vrienden of
buren bij alledaagse dingen rondom de opvoeding van hun kind, zoals oppas of advies bij
dagelijkse verzorging of opvoeding; 35% krijgt af en toe hulp. Ruim een kwart zegt dat ze
zelden of nooit dit type hulp krijgen.
Net als vier jaar geleden zegt vijf procent van de ouders dat ze onvoldoende hulp uit hun
omgeving krijgen bij de opvoeding.
Sociale steun
Als het gaat om de mate waarin ouders met familie, vrienden, kennissen of buren kunnen
praten wanneer ze een probleem hebben rond de opvoeding van hun kind dan blijkt dat
67% hier vaak of regelmatig met anderen over kan praten, 25% kan af en toe hiervoor bij
anderen terecht en 7% zegt bijna nooit bij familie of vrienden terecht te kunnen met
opvoedingsproblemen.
Vier procent van alle ouders vindt dat ze te weinig sociale steun krijgen bij de opvoeding.
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Figuur 18: Percentage ouders dat zegt zelden of nooit met familie, vrienden, kennissen of buren te
kunnen praten over een probleem rond de opvoeding van het kind
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Zowel bij de praktisch hulp, als bij het bespreken van problemen geldt dat ouders van
jonge kinderen meer sociale steun ontvangen dan de ouders van de 8 tot 12-jarigen. Bij de
praktische hulp is dit mogelijk te verklaren doordat deze leeftijdsgroep ook minder
praktische hulp vergt. Voor opvoedingsproblemen geldt dat niet: alle leeftijdsgroepen
kennen opvoedingsproblemen. Opvallend is dat ouders met een lage SES minder sociale
steun ervaren dan ouder met een hoge SES.
7.2

Behoefte aan deskundige hulp of advies in verband met opvoeding

Aan de ouders is gevraagd of zij in de voorgaande periode 5 zorgen hadden over de
opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kind, zodanig dat ze behoefte hadden
aan deskundige hulp of advies. Ook is gevraagd of men op dat moment behoefte had aan
deskundige hulp of advies.
Van de ouders van de 0-4 jarigen had 18% in de voorgaande maand behoefte aan
deskundige hulp en 5% geeft aan die behoefte nog steeds te hebben. Bij de 4-12 jarigen
heeft 29% van de ouders in het voorgaande jaar behoefte gehad aan hulp of advies.
Aan de ouders die op dat moment behoefte hadden aan deskundige hulp (8%), is aan de
hand van 18 onderwerpen/terreinen nagevraagd waaraan behoefte is.
Antwoordmogelijkheden daarbij waren ‘geen hulp nodig’, ‘ik krijg hulp’, ‘ik wil hulp en weet
waar ik terecht kan’ en ‘ik wil hulp maar weet niet waar ik terecht kan’.
Dan blijkt dat ‘angst, onzekerheid, faalangst’ en ‘houden aan of stellen van grenzen,
regels, afspraken’ het meest genoemd worden, gevolgd door ‘luisteren, gehoorzamen’ (zie
figuur 19).

Figuur 19: Terreinen waarop ouders momenteel deskundige hulp of advies wensen

5

Bij de kinderen van 0-4 jaar betreft de periode waarover dit gevraagd is, de voorgaande maand. Bij de
kinderen van 4-12 jaar is het nagevraagd over de voorgaande 12 maanden .
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7.3

Gewenste vorm van opvoedingsondersteuning

In dit onderzoek is aan alle ouders ook gevraagd naar de vorm waarin men de
opvoedingsondersteuning zou willen, als men nu of in de toekomst deskundige hulp of
advies nodig heeft bij het opvoeden, het gedrag of de ontwikkeling van het kind.
Daaruit blijkt dat de meeste ouders vooral behoefte hebben aan advies via internet,
gevolgd door een centraal punt waar advies en informatie verkregen kan worden. Ook
genoemd worden persoonlijke begeleiding door een deskundige hulpverlener en
opvoedingsspreekuur (op afspraak). Het minst vaak genoemd wordt een DVD met
informatie en een opvoedcursus. Hoe lager de opleiding/SES van het gezin, hoe minder
vaak men een mening heeft over de gewenste vorm. Vooral internet en het
opvoedingsspreekuur worden vaker door hoger opgeleide ouders genoemd. Naarmate
kinderen ouder zijn is er meer behoefte aan persoonlijke begeleiding bij de opvoeding.
Er zijn ook verschillen tussen regio Rivierenland en regio Nijmegen. Rivierenlandse ouders
hebben vaker geen mening over de vorm waarin ze ondersteuning willen. Ouders uit regio
Nijmegen wensen vaker opvoedingsondersteuning vanuit een centraal punt en via internet.
Tabel 2: Gewenste vorm van opvoedingsondersteuning, naar regio (in %)

Internet
Centraal punt
Persoonlijke begeleiding
Opvoedingsspreekuur
Voorlichtingsbijeenkomst
Foldermateriaal/boekjes
Opvoedtelefoon
Opvoedcursus
Videoband/DVD
Andere opvoedingsondersteuning
Geen mening
7.4

Regio
Rivierenland
31
28
26
14
11
11
9
6
2
3
29

Regio
Nijmegen
39
35
30
18
16
14
10
5
2
3
21

Gelderland-Zuid
35
32
28
16
14
13
10
6
2
3
25

Alcohol: houding en gedrag van ouders

Als het gaat om alcoholgebruik is de doelgroep van de Kindermonitor nog te jong.
Vanwege het speerpunt alcoholmatiging bij de jeugd, is wel een aantal vragen gesteld over
alcohol. Dit betreft enerzijds vragen over alcoholgebruik door de ouders: drinken van de
moeder tijdens de zwangerschap (zie paragraaf 4.1) en alcohol drinken in het bijzijn van
het kind. Daarnaast zijn aan de ouders van de 4-12 jarigen vragen gesteld over de leeftijd
waarop ouders vinden dat kinderen zouden mogen drinken.
Een op de zes ouders (17%) zegt vaak of regelmatig alcohol te drinken in het bijzijn van
hun kind. In figuur 20 is te zien dat er een klein verschil is naar leeftijd. Wat in de figuur
met name opvalt is het grote verschil naar SES. Door de hoge SES-groep wordt beduidend
vaker in aanwezigheid van de kinderen gedronken dan in de lage SES-groep. In regio
Rivierenland wordt minder vaak alcohol in bijzijn van het kind gedronken dan in regio
Nijmegen. De groep die helemaal geen alcohol drinkt is in Rivierenland een stuk hoger.
Vervolgens is gevraagd of men rekening houdt met alcoholgebruik in het bijzijn van het
kind. Bijna 40% zegt hier rekening mee te houden door in het bijzijn van het kind bewust
niet of in ieder geval minder te drinken. In beide regio’s is dit percentage hoger dan vier
jaar geleden. Lage SES ouders lijken hier relatief vaker bewust rekening mee te houden.
De antwoorden op de vragen naar de leeftijd waarop ouders het acceptabel vinden dat
kinderen alcohol mogen drinken, wijzen erop dat de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar voor
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de verkoop van alcohol en het in bezit hebben van alcohol nog niet bij alle ouders bekend
is of onderschreven wordt. Wel vinden minder ouders het acceptabel dat hun kind onder de
18 jaar alcohol drinkt.
Het drinken van de eerste slok vindt nog twee derde van de ouders acceptabel onder de 18
jaar. Voor het eerste glas zegt 42% dat een kind onder de 18 jaar dat mag drinken en
15% vindt het acceptabel dat kinderen onder de 18 jaar meerdere glazen drinken (zie
figuur 20).
In regio Rivierenland zijn ouders wat strikter over alcoholgebruik door hun kind dan in
regio Nijmegen. In beide regio’s zijn ouders ten opzichte van vier jaar geleden wel minder
tolerant geworden wat betreft een slokje of een glas alcohol drinken.

Figuur 20: Op welke leeftijd vindt u het acceptabel dat kinderen voor het eerst ……..

7.5

Roken: houding ouders

Aan de ouders is ook gevraagd of ze het acceptabel vinden dat een kind onder de 16 jaar
dagelijks rookt of dat het roken af en toe uitprobeert.
Daaruit blijkt dat 2% dagelijks roken acceptabel vindt en 9% vindt het uitproberen
acceptabel. Ondanks het feit dat in de lage SES veel meer gerookt wordt is de acceptatie
van het dagelijks roken en van 'roken af en toe uitproberen' bij de lage SES-groep slechts
iets hoger dan bij de midden en hoge SES-groep.
7.6

Regels en afspraken mediagebruik

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk staat genoemd steunt een goede opvoeding op drie
pijlers: steunen, stimuleren en sturen. Bij dat sturen gaat het onder andere om regels en
afspraken. Een kind heeft behoefte aan duidelijkheid. Het is goed dat een kind weet waar
het aan toe is en wat de grenzen zijn. In de vragenlijst zijn een aantal vragen opgenomen
over regels en afspraken met betrekking tot TV kijken en computeren.
Het omgaan met televisie en computer
In Gelderland-Zuid heeft 31% van de ouders geen regels of afspraken over het aantal uur
per dag TV-kijken en 23% heeft geen regels/afspraken over het aantal uur per dag achter
de computer.
Over welke programma’s bekeken mogen worden heeft 14% geen regels en 12% heeft
geen regels voor het soort computerprogramma’s dat gespeeld mag worden. Ook 12%
heeft geen regels over het soort websites dat bezocht mag worden.
Over het algemeen geldt hoe ouder de kinderen hoe minder vaak er regels zijn of wordt er
soepeler omgegaan met de regels die er zijn.
Ouders met een lage of gemiddelde SES hanteren minder regels als het gaat om uren TVkijken dan ouders met een hoge SES. Daarentegen hebben zij wel vaker regels over de
soort websites die bezocht mogen worden.
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Internetgebruik
Berekend over de groep kinderen die internet gebruikt, zegt 94% van de ouders van de
0-4 jarigen, 93% van de ouders van 4-8 jarigen en 69% van de ouders van 8-12 jarigen
altijd te weten welke sites hun kind op internet bezoekt. Van dezelfde groepen weet resp.
100%, 86% en 67% altijd met wie het kind chat. Altijd meekijken bij het internetten doet
75% van de ouders van 0-4 jarigen die internetten, 59% van de 4-8 jarigen en 28% van
de 8-12 jarigen. Praten met kind over wat hij/zij op internet ziet doet 69% van de ouders
van een 0-4 jarig kind, 55% van de 4-8 jarigen en 49% van de 8-12 jarigen.
Er zijn diverse samengestelde maten berekend voor regels en afspraken ten aan zien van
mediagebruik.
Een op de drie ouders met een kind in de basisschoolleeftijd hanteert vrij strikte regels ten
aanzien van TV en computer, 26% hanteert vrij strikte regels over het aantal uur TV en/of
computer en 67% hanteert vrij strikte regels over het soort computerspelletjes en
websites. Naarmate kinderen ouder zijn worden regels soepeler gehanteerd en/of zijn er
minder regels. Opvallend is ook dat er voor meisjes gemiddeld minder regels zijn en dat
voor jongens de regels vaker soepel gehanteerd worden. Tussen de beide regio’s zijn
nauwelijks verschillen.
7.7

Seksuele voorlichting

Ouders zijn de primaire opvoeders van een kind en hebben dus een taak in de seksuele
opvoeding. Ouders brengen bewust en onbewust belangrijke waarden en normen over op
hun kind, ook met betrekking tot seksualiteit.
De rol van ouders en de sfeer thuis is erg belangrijk in de seksuele opvoeding. Onderzoek
heeft namelijk aangetoond dat een positief en open seksueel gezinsklimaat van invloed is
op het seksuele gedrag en de seksuele gezondheid van kinderen [de Graaf, 2009]. De
inhoud van de seksuele opvoeding is uiteraard sterk afhankelijk van de leeftijd van het
kind. Bij de jongsten kan het gaan om verschillen tussen jongens en meisjes,
zwangerschap en geboorte, vriendschap, omgaan met elkaar en het aangeven en
respecteren van grenzen. Naarmate de leeftijd toeneemt komen daar de onderwerpen bij
als relaties, homoseksualiteit, veranderingen in de puberteit, vrijen,
geslachtsgemeenschap en voorbehoedsmiddelen.

Figuur 21: Mate waarin ouders de onderwerpen van seksuele opvoeding met het kind besproken
hebben, naar leeftijd
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In regio Nijmegen is gevraagd of het geven van seksuele voorlichting een taak van ouders
en/of school is. De meeste ouders (84%) vinden het geven van seksuele voorlichting een
taak voor zowel de ouders als de school; 16% ziet het alleen als taak van de ouders. Deze
uitkomsten zijn gelijk aan die van vier jaar geleden. Er zijn geen verschillen tussen de
leeftijd, geslacht en SES-niveau van de ouders.
De helft van de ouders in regio Nijmegen vindt het (erg) gemakkelijk om met hun kind
over relaties en seksualiteit te praten; 45% vindt het 'niet moeilijk en niet makkelijk' en
5% vindt het wel moeilijk. Ouders van niet Nederlandse herkomst vinden het moeilijker om
met hun kind over relaties en seksualiteit te praten dan ouders van autochtone
Nederlandse kinderen. Over de meeste seksualiteitsonderwerpen hebben de ouders ook
minder vaak gesproken. Ouders vinden het in vergelijking met vier jaar geleden nu iets
vaker ‘makkelijk’. Ook blijkt uit ons onderzoek dat hoe makkelijker ouders het vinden om
seksuele opvoeding/voorlichting te, hoe vaker er over diverse onderwerpen is gesproken.
De onderwerpen waarover door de meeste ouders met hun kind al gesproken is, zijn
‘vriendschap, relaties/omgaan met elkaar’, ‘verliefdheid’ en ‘lichamelijke verschillen tussen
jongens en meisjes’. Dit zijn drie onderwerpen die al vanaf jonge leeftijd besproken
worden.
Onderwerpen zoals homoseksualiteit, verliefdheid en zwangerschap/geboorte worden bij
vierjarigen nog vrij weinig besproken, maar dit stijgt sterk met de leeftijd van het kind.
Voor lichamelijke verandering in de puberteit geldt dat dit vanaf 9 jaar meer besproken
wordt. Toch heeft een derde van de ouders van 11-jarigen hierover nog niet gesproken
met hun kind. Het minst gesproken wordt er over ‘voorbehoedsmiddelen en veilig vrijen’.
Bij de jongste leeftijden wordt hier nog niet over gesproken, maar ook bij de 11-jarigen is
dit nog maar bij een op de drie onderwerp van gesprek geweest.
Tussen de meeste onderwerpen is er nauwelijks verschil tussen jongens en meisjes. Een
uitzondering hierop vormt ‘verliefdheid’ en 'de lichamelijke veranderingen in de puberteit'.
Daar is met meisjes duidelijk vaker over gesproken dan met jongens. Dit hangt wellicht
samen met het feit dat de puberteit en de bijbehorende lichamelijke veranderingen (zoals
voor meisjes de menstruatie) bij meisjes gemiddeld eerder optreden dan bij jongens.
In regio Rivierenland is over de meeste onderwerpen minder gesproken dan in regio
Nijmegen. Ook is er een verschil in de mate waar er over de diverse onderwerpen
gesproken is tussen hoge en lage SES-ouders.
7.8

Opvoedstijl

In regio Rivierenland is (net als 4 jaar geleden) aan de ouders een aantal stellingen
voorgelegd over opvoeden. Bijvoorbeeld over verbieden, regels ten aanzien van belonen,
knuffelen etc. Ten opzichte van vier jaar geleden is er nauwelijks iets veranderd.
Bijna alle ouders vinden het belangrijk dat hun kind elke ochtend ontbijt.
Een kwart zegt dat het kind altijd zijn/haar bord moet leegeten.
Zes procent geeft kind snoep of koek als beloning voor goed gedrag.
Bijna alle ouders vinden het belangrijk om hun kind liefdevol op te voeden en zij knuffelen
hun kinderen vaak; de meeste ouders hebben genoeg tijd voor de opvoeding van hun kind.
Ruim twee derde houdt zich altijd aan eigen regels en afspraken. Acht procent vindt het
moeilijk zijn/haar kind iets te verbieden. Vier procent geeft haar/zijn kind meestal een tik
als hij/zij iets doet wat niet mag.
Naarmate kinderen ouder worden, worden ze minder geknuffeld en moeten ze vaker hun
bord leeg eten. Bij alle stellingen zijn er verschillen tussen hoge en lage SES ouders, met
uitzondering van het moeten leegeten van het bord.
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8

Leefstijl

Een ongezonde leefstijl zoals een minder gezond voedingspatroon, weinig beweging, roken
en een hoge alcoholconsumptie dragen in belangrijke mate bij aan ongezondheid op latere
leeftijd. Hoewel de effecten op de kinderleeftijd nog niet zo zichtbaar zijn, is het wel
belangrijk om al vroeg aandacht te geven aan gezonde leefgewoonten. Want een leefstijl
die jong is aangeleerd wordt makkelijker vastgehouden in de rest van het leven. Ouders
kunnen kinderen een gezonde leefstijl aanwennen door te zorgen voor gezonde voeding,
stimulering van lichaamsbeweging, normen stellen met betrekking tot TV-kijken en
computergebruik en zelf het goede voorbeeld te geven door regelmatig de fiets te nemen,
niet te roken en matig te zijn met alcoholgebruik.
8.1

Voeding

Voeding heeft op diverse manieren invloed op de gezondheid. Bekend is de rol van voeding
bij het ontstaan van overgewicht, maar ook als er geen sprake is van overgewicht is het
belangrijk om kinderen een gezond voedingspatroon aan te leren. Kinderen zijn volop in
groei en ontwikkeling. Het lichaam heeft daarvoor voldoende bouwstoffen nodig. Daarnaast
verkleint een gezond voedingspatroon de kans op allerlei aandoeningen later in het leven.
Gezond eten betekent in ieder geval regelmatig en goed ontbijten, gevarieerd eten, niet te
veel snoepen, een beperkt gebruik van suikerhoudende drankjes, niet te veel verzadigd
vet, elke dag groente en fruit en veilig met voedsel omgaan (hygiëne).
Het betrouwbaar meten van het voedingspatroon vergt een veel uitgebreidere aanpak dan
in de Kindermonitor mogelijk is. Om toch een indruk te krijgen van het voedingspatroon
van de kinderen is onder andere gevraagd naar ontbijtgewoontes, het gebruik van groente
en fruit en het drinken van suikerhoudende drankjes.
Ontbijt
Het ontbijt is belangrijk. Tussen de maaltijd van de vorige avond en het ontbijt ligt een
periode van twaalf tot veertien uur. ’s Ochtends is het avondeten verteerd, waardoor het
lichaam nieuwe energie en voedingsstoffen nodig heeft. Als er niet wordt ontbeten, is het
concentratievermogen lager dan wanneer er wel ontbeten wordt. Goed ontbijten is ook
belangrijk om een gezond gewicht te houden.
Uit de Kindermonitor blijkt heel duidelijk dat ontbijten er op deze leeftijd nog goed in zit.
Vrijwel alle kinderen (96%) ontbijten dagelijks. Met het stijgen van de leeftijd neemt het
percentage iets af. Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, hoe vaker er ontbeten
wordt.
Groente en fruit
Groente en fruit zijn belangrijke bronnen van vitamines, zoals vitamine C en foliumzuur,
vezels, mineralen zoals kalium en bioactieve stoffen. Het advies is dan ook dat er iedere
dag groente en iedere dag fruit wordt gegeten. De aanbevolen hoeveelheden per dag
verschillen per leeftijd.
Aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag, naar leeftijdsgroep

Fruit
Groente

1-3 jaar

4-8 jaar

9-12 jaar

150 g

150 g

200 g

1 1/2 stuks

1 1/2 stuks

2 stuks

50-100 g
1-2 opscheplepels

100-150 g
2-3 opscheplepels

150-200 g
3-4 opscheplepels
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In de Kindermonitor is alleen gevraagd hoeveel dagen per week groente en fruit wordt
gegeten en niet de hoeveelheid per dag. De reden hiervoor is dat ervaringen elders leren
dat, zeker bij groente, de hoeveelheid lastig is in te schatten.

Figuur 22: Percentage kinderen dat dagelijks fruit eet
Het advies om dagelijks groente en fruit te eten wordt niet door ieder kind gehaald: 57%
eet dagelijks fruit en 41% eet dagelijks groente.
Figuur 22 en figuur 23 laten duidelijk zien dat zowel de groente- als fruitconsumptie het
ongunstigst is bij de groep met een lage sociaal economische status.

Figuur 23: Percentage kinderen dat dagelijks groente eet
Meisjes lijken iets vaker groente en fruit te eten dan jongens. Ook zijn er duidelijke
verschillen tussen de gemeenten. Het percentage dat dagelijks fruit eet varieert van 44%
tot 69% en het percentage groente van 28% tot 53%. Ten opzichte van vier jaar geleden
is met name in regio Rivierenland de groente- en fruitconsumptie gedaald.
In figuur 24 is weergegeven het percentage kinderen dat 6 of 7 dagen in de week groente
of fruit eten. Dan is een daling in het groentegebruik tot 2 jarige leeftijd te zien, waarna
stabilisatie optreedt rond 65%. Bij fruit blijft er een daling in de consumptie naarmate
kinderen ouderen worden.
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Figuur 24 . Percentage kinderen dat 6 of 7 dagen in de week groente of fruit eet, naar leeftijd

Suikerhoudende drankjes
Via suikerhoudende drankjes krijgen kinderen en jongeren ongemerkt veel energie binnen.
Naast een risico op overgewicht leveren deze drankjes een hoger risico op tandbederf op.
Als we het hieronder hebben over suikerhoudende drankjes dan gaat het om frisdranken,
siroop, vruchtensappen, gezoete melk-/yoghurtdranken etc. De light-varianten zijn niet
meegerekend.
Ruim een kwart van de kinderen in regio Nijmegen drinkt minstens 3 suikerhoudende
drankjes per dag en nog eens 36% drinkt 2 van dergelijke drankjes per dag. Figuur 25 laat
zien dat kinderen uit de hoge SES-groep minder van deze drankjes drinken. Ten opzichte
van vier jaar geleden is het percentage niet veranderd.

Figuur 25: Drinken van 3 of meer suikerhoudende drankjes per dag (regio Nijmegen)

In regio Nijmegen is ook nagevraagd wat kinderen op welke momenten van de dag vooral
drinken. Tijdens het ontbijt en het middageten wordt melk/karnemelk het meest genoemd,
maar op de voet gevolgd door zoete drankjes zoals gezoete melk-/yoghurtdranken en
vruchtensap. Een op de vijf kinderen drinkt bij het avondeten frisdrank, limonade of sap.
Water als dorstlesser is nog niet algemeen gehanteerd. Een kwart drinkt vrijwel nooit
water of thee zonder suiker (hoge SES 14%, lage SES 43%).
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8.2

Bewegen (waaronder buitenspelen en sporten)

Kinderen hebben beweging nodig en van nature bewegen de meeste kinderen ook graag.
Beweging is van belang om de motoriek goed te ontwikkelen, om energie kwijt te kunnen
en om het kind zich fit te laten voelen. Daarnaast wordt door regelmatig voldoende
beweging de kans verlaagd op diverse chronische ziekten en aandoeningen later in het
leven. Daarom is het goed als kinderen leren dat actieve lichaamsbeweging zoals
buitenspelen, fietsen, wandelen en sporten vanzelfsprekend 6 is.
Beweegvormen
De kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar bewegen gemiddeld 92 minuten per dag. Het
grootste deel komt voor rekening van buitenspelen, gevolgd door sporten bij een club of
vereniging, schoolgym en het fietsen of lopen (met name naar school).

Figuur 26: Aandeel van de diverse beweegvormen aan de totale beweging bij kinderen van 4-12 jaar
(gemiddeld besteden kinderen 92 minuten per dag aan deze activiteiten samen)

Lopen of fietsen naar school
Het zelf fietsen of lopen naar school neemt logischerwijs toe met de leeftijd.
Bij de 4-8 jarigen gaat 57% meestal te voet of zelf per fiets naar school.
Bij de 8-12 jarigen is dat 83%. Dit leeftijdsverschil zal met name komen door het fietsen.
Veel kleuters zullen immers nog niet (veilig) zelf op de fiets kunnen.
Er is geen verschil naar SES. Jongens gaan iets minder vaak lopend of fietsend naar school
dan meisjes.
Buiten spelen en lidmaatschap sportclub
De kinderen spelen gemiddeld 53 minuten per dag buiten. Dit verschilt uiteraard duidelijk
tussen de kinderen. Bijna een op de vijf (19%) kinderen speelt tot 15 minuten per dag
buiten en 17% speelt 15-30 minuten per dag buiten. Kinderen uit lage SES-gezinnen
spelen vaker buiten. Meisjes spelen significant minder buiten dan jongens.

6

Uiteraard zijn er ook kinderen waarvoor lichaamsbeweging niet vanzelfsprekend is vanwege een lichamelijke
beperking. Evenwel is het ook voor hen belangrijk om binnen de beperking te zoeken naar haalbare
bewegingsmogelijkheden.

Pagina 43 van 63

Kindermonitor 2013-2014

Figuur 27: Geen lid van sportvereniging

Qua lidmaatschap van een sportclub is in figuur 27 te zien dat in Gelderland-Zuid 26%
geen lid is. Opvalt dat er een duidelijk verschil zit tussen de twee leeftijdsgroepen. Het
aandeel dat geen lid is van een sportclub is hoger bij de lage SES-groep.
Er zijn verschillen tussen de gemeenten in mate van buiten spelen en lidmaatschap
sportclub. Ten opzichte van vier jaar geleden is er geen verschil.
Kinderen uit gezinnen die moeite hebben met rondkomen zijn minder vaak lid van een
sportclub.
Totaal bewegen
De bovengenoemde verschillen naar leeftijd (4-8 jaar minder lid van sportclub), geslacht
(meisjes spelen minder buiten) en SES (lage SES minder vaak lid sportclub dan hoge SES)
zijn ook terug te zien als alle vormen van beweging bij elkaar worden opgeteld (zie figuur
28). Dan blijkt dat de 8-12 jarigen meer bewegen dan de 4-8 jarigen en dat jongens meer
bewegen dan meisjes. Echter de kinderen uit lage SES-gezinnen bewegen vaker meer dan
7 uur per week dan kinderen uit hoge SES-gezinnen.
Er zijn ook verschillen tussen de gemeenten, variërend van 17% tot 38% van de kinderen
die te weinig bewegen.
Het bewegen is afgenomen. Vier jaar geleden bewoog 24% van de basisschoolkinderen
minder dan 7 uur per week, nu 29%.

Figuur 28: Percentage kinderen (4-12 jaar) dat minder dan 7 uur per week beweegt.

In de paragrafen 9.1 en 9.3 wordt ingegaan op de kindvriendelijkheid van de buurt, veilig
buitenspelen en de ervaren belemmeringen om buiten te spelen.
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8.3

Mondgezondheid

In Rivierenland zijn (net als 4 jaar geleden) aan de ouders van de kleuters vragen gesteld
over: tandenpoetsen, napoetsen door de ouders en tandartsbezoek.
Tandenpoetsen en tandartsbezoek
Bij baby’s wordt het advies gegeven om wanneer het eerste tandje doorbreekt, te
beginnen om één keer per dag tanden te poetsen. Vanaf twee jaar is het advies om twee
keer per dag te poetsen. Omdat de motoriek van jonge kinderen nog niet voldoende is om
goed te kunnen poetsen, is het belangrijk dat ouders hun kind tot negenjarige leeftijd één
keer per dag napoetsen. Hierna zijn kinderen meestal in staat om zelfstandig tanden te
poetsen. Van de totale groep is bij 28% de mate van tandenpoetsen onvoldoende.
In totaal gaat bijna de helft van de 2-4 jarigen twee keer per jaar naar de tandarts. Een op
de drie kinderen gaat nog niet.
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9

Woonomgeving en vrijetijdsbesteding

Zeker voor gezinnen met jonge kinderen is de woonomgeving een belangrijke factor bij het
veilig en gezond opgroeien. Het gaat dan om de kindvriendelijkheid van de buurt, de
aanwezigheid van buitenspeelplekken, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en contact met
leeftijdsgenoten. In dit hoofdstuk wordt ook een aantal andere vragen over
vrijetijdsbesteding beschreven, zoals lidmaatschap van een vereniging en (voor)lezen.
9.1

Kindvriendelijkheid buurt

Ruim driekwart van de ouders noemt de buurt waar men woont kindvriendelijk of zelfs
zeer kindvriendelijk; 19% vindt de buurt niet zo kindvriendelijk en 4% helemaal niet
kindvriendelijk.
De beoordeling van de kindvriendelijkheid blijkt nauwelijks te verschillen tussen de
leeftijdsgroepen. Wel is er een verschil tussen de SES-groepen; hoge SES woont vaker in
een kindvriendelijke buurt. Ook is er een duidelijk verschil tussen de gemeenten en tussen
de regio’s. In Rivierenland zijn ouders minder vaak tevreden over hun woonomgeving dan
in Gelderland-Zuid. In de regio Nijmegen is men vaker tevreden.
Vier jaar geleden vonden in regio Nijmegen iets meer ouders de buurt kindonvriendelijk.
9.2

Buitenspeelmogelijkheden

Gevraagd is of er mogelijkheden zijn voor het kind om buiten te spelen (zowel in
Rivierenland als in Nijmegen).
Alle kinderen hebben de gelegenheid om buiten te spelen, hetzij in eigen tuin (95%), hetzij
in de buurt in een park of op straat.
9.3

Buitenspelen: ervaren belemmeringen

In regio Nijmegen is aan alle ouders gevraagd welke van zeven mogelijke belemmeringen
om buiten te spelen door hen ervaren worden.
De meest genoemde belemmering is het verkeer. Bijna een kwart van de ouders (22%)
noemt dit als belemmering. De aanwezigheid van 'gevaarlijk' water in de buurt, zoals een
sloot of een vijver staat op de tweede plaats. Een te beperkte aanwezigheid van
speelplekken in de buurt en te weinig vriendjes worden beide door 14% van de ouders
genoemd. Zes procent van de kinderen speelt liever binnen.
Hoe ouder het kind, hoe minder vaak het verkeer en de aanwezigheid van water een
belemmering vormt.
Tabel 3: Belemmeringen voor het buitenspelen ( regio Nijmegen)
0-4 jaar

4-8 jaar

8-12 jaar

teveel verkeer

29

25

15

22

water zoals sloot of vijver

23

17

11

17

te weinig vriendjes/vriendinnetjes

13

14

13

14

vervelende andere kinderen buiten

5

7

6

6

hangjongeren/vreemde types

10

10

9

10

te weinig speelplekken

13

14

13

14

te veel afval op straat

15

12

11

12

4

6

9

6

kind speelt liever binnen
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9.4

Verenigingslidmaatschap

Bij kinderen vanaf vier jaar doen georganiseerde activiteiten steeds meer hun intrede. Van
de 4-8 jarigen is 73% lid van één of meer clubs of verenigingen. Bij de 8-12 jarigen is dat
zelfs 92%.
De sportclubs zijn veruit favoriet: 70% van de kinderen is daar lid van, op verre afstand
gevolgd door zang/muziek of toneelclub met 12%, club vanuit kerk of moskee (5%).
scouting/natuurclub (4%) en knutsel- of hobbyclub (3%). Tien procent heeft aangegeven
lid te zijn van een ander soort club of vereniging.
Eén op de zes kinderen is lid van geen enkele club of vereniging (22% bij lage SES
kinderen en ongeveer 15% bij midden en hoge SES). Tussen gemeenten zijn grote
verschillen variërend van 8% geen lid tot 26%.
Ook hier geldt dat het percentage dat geen lid is bij de kinderen in gezinnen die met
moeite met rondkomen drie keer zo hoog is.
9.5

Vrijetijdsbesteding: lezen en voorlezen, spelletjes

In Rivierenland is gevraagd naar lezen, voorlezen en het doen van (woord) spelletjes met
het kind. Voorlezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling van een kind. Het is
een van de belangrijkste activiteiten voor het ontwikkelen van kennis die nodig is om
uiteindelijk succesvol te leren lezen. Leesvaardigheid is van fundamenteel belang voor het
verder leren.
Van de 8-12 jarigen zegt 7% nooit te lezen. Jongens vaker dan meisjes. Klein verschil
tussen de SES-groepen.
Wat betreft voorlezen blijkt dit tot ongeveer 8 jaar nog regelmatig te worden gedaan, maar
daarna veel minder. Van de 8-12 jarigen wordt bijna de helft nooit meer voorgelezen.
Terwijl dit ook voor hen belangrijk blijft voor het vergroten van de woordenschat. Ten
opzichte van vier jaar geleden lijkt dat kinderen van 0-4 jaar minder vaak (dagelijks)
worden voorgelezen.
Woordspelletjes worden nog even vaak gedaan als vorige keer: een op de vijf doet dit
vrijwel dagelijks en de helft op 1, 2 of 3 dagen in de week. 13% doet dit nooit.
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10 Instellingen en voorzieningen

10.1

Bekendheid en contact met instellingen

Van een aantal instellingen die van belang kunnen zijn voor ouders met kinderen is
gevraagd of de ouders die instellingen kennen en of ze er wel eens contact mee hebben
gehad. De GGD als instelling hebben we niet nagevraagd omdat dit vragen naar de
bekende weg is. Immers de doelgroep ouders van 0-12 jaar is bij uitstek de doelgroep
waarmee de GGD (waaronder de consultatiebureaus) regelmatig individueel contact heeft.
Van de overige instellingen blijkt een groot deel min of meer bekend te zijn bij de ouders.
Het Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ),
Bureau Halt, steunpunt huiselijk geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
hebben allemaal een bekendheid van boven de 80%. Wel is er een verschil in bekendheid
tussen de regio’s: in regio Rivierenland zijn een aantal instellingen bekender:
maatschappelijk werk, opvoedingssteunpunt, VVE en CJG.
De mate van contact ligt een stuk lager. Het hoogste hierbij is het Schoolmaatschappelijk
Werk: 8% van de ouders van kinderen van 4-12 jaar geeft aan hier wel eens contact mee
te hebben gehad. Voor CJG en het Algemeen Maatschappelijk Werk is dit 6% en voor
Bureau Jeugdzorg 5%.
Gemiddeld in regio Gelderland-Zuid heeft 14% van de kinderen ooit contact gehad met een
‘zwaardere zorg’ voorziening.
Tabel 4: Bekendheid en contact met diverse instellingen
Bekend met

Ooit contact gehad met

Bureau Jeugdzorg

92%

5%

Advies- en meldpunt Kindermishandeling

85%

1%

Maatschappelijk werk

84%

6%

Bureau Halt

83%

< 1%

Steunpunt Huiselijk Geweld

81%

< 1%

Geestelijke Gezondheidszorg

80%

4%

Schoolmaatschappelijk werk

79%

8%

Verslavingszorg

72%

< 1%

Centrum voor Jeugd en Gezin

64%

6%

MEE

52%

3%

opvoedingssteunpunt

50%

2%

VVE

46%

3%

Zorg Advies Team

39%

1%
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10.2

Ontbrekende voorzieningen in de buurt

Aan de ouders is gevraagd welke van de genoemde voorzieningen men mist in de buurt.
Ruim de helft (54%) geeft aan niets te missen. Degenen die wel iets missen noemen het
‘vaakst' een veilige speelplek (16%) of activiteiten voor kinderen en een bibliotheek (beide
13%). Per gemeente varieert het percentage ouders dat een veilige speelplek mist van 9%
tot 22%.
De mate waarin ouders iets missen in de buurt verschilt iets tussen de sociaaleconomische
groepen. Zo missen hoge SES ouders vaker een bibliotheek en lage SES ouders activiteiten
in de buurt voor het kind.
10.3

Kinderopvang

In regio Nijmegen maakt ruim driekwart van de ouders gebruik van een vorm van
kinderopvang. Dit verschilt duidelijk tussen de leeftijdsgroepen en de SES-groepen. Van de
0-4 jarigen maakt 93% gebruik van kinderopvang. Bij de 4-8 jarigen is dat 82% en bij 812 jarigen is dat 63%.
In vergelijking met 2009 valt op dat het gebruik van onbetaalde oppas sterk is
toegenomen: van 18% in 2009 tot 41% nu. Dit gaat iets ten koste van het gebruik van het
kinderdagverblijf. Het gebruik van buitenschoolse opvang blijft ongeveer gelijk. Wel kan
het zijn dat het aantal dagen betaalde kinderopvang daalt.
Het gebruik en het type kinderopvang verschilt duidelijk tussen de SES-groepen. De
gezinnen met een lage SES maken minder gebruik van vrijwel alle vormen van
kinderopvang, alleen de peuterspeelzaal wordt relatief veel door hen gebruikt. De ouders
uit de midden SES-groep maken het meest gebruik van de onbetaalde oppas en de ouders
in de hoge SES-groep maken het meest gebruik van de formele opvang via
kinderdagverblijf en BSO.
In tabel 5 staan de vormen van kinderopvang die door de ouders gebruikt worden,
uitgesplitst naar leeftijdsgroep.
Tabel 5: type kinderopvang waar men gebruik van maakt in regio Nijmegen
0-4 jr

4-8 jr

8-12 jr

18%

*

*

gastouderopvang

9%

4%

1%

betaalde oppas

7%

14%

11%

49%

44%

33%

buitenschoolse opvang

*

38%

15%

overblijven op school

*

47%

31%

peuterspeelzaal

onbetaalde oppas
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11 Risicogroepen
Om risicofactoren voor een slechtere gezondheid aan te kunnen pakken is het goed om te
weten bij wie je deze risico's aantreft. In de voorgaande hoofdstukken zijn al diverse
risicogroepen genoemd bij elk onderwerp. In dit hoofdstuk staan de uitkomsten bij elkaar.
Omdat de risicofactoren ook weer onderling samenhangen (bijv. grote moeite om
financieel rond te komen komt vaker voor bij de lage SES-gezinnen en bij
eenoudergezinnen) is voor de analyse gebruikgemaakt van logistische regressie. Hiermee
wordt als het ware gecorrigeerd voor eventuele verstoring in de uitkomsten vanwege deze
onderlinge samenhang. Dat neemt niet weg dat de risicogroepen veel overeenkomende
uitkomsten laten zien. Dat betekent dus dat zo'n uitkomst voor alle risicogroepen op zich
ongunstiger is.
Wanneer een kind tot een risicogroep behoort, betekent dit dat de kans op de genoemde
ongunstige uitkomsten bij die groep significant7 groter is dan gemiddeld. Uiteraard zijn er
ook binnen deze risicogroepen veel kinderen die heel gunstig ‘scoren’. Daarnaast zijn er
kinderen die niet tot een risicogroep behoren en toch minder goed ‘scoren’.
 Kinderen in een gezin dat moeite heeft met rondkomen
Wellicht heeft deze risicogroep in mindere mate meegedaan aan het onderzoek. In de
werkelijke populatie zal het aantal mensen met moeite met rondkomen dus waarschijnlijk
hoger zijn. In ons onderzoek heeft 17% moeite met rondkomen.
Ongunstiger:
• Vaker een slechte/matige ervaren gezondheid.
• Vaker verzuimd vanwege ziekte.
• Vaker overgewicht.
• Vaker gepest.
• Vaker een indicatie voor psychosociale problemen.
• Vaker een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt die nu nog impact heeft.
• Veel vaker gedragsproblemen.
• Vaker ADHD.
• Moeder veel vaker gerookt tijdens de zwangerschap.
• Minder vaak fruit eten.
• Minder vaak groente eten.
• Vaker blootgesteld aan meeroken.
• Minder beweging .
• Minder vaak lid van een sportvereniging.
• Minder vaak buitenspelen.
• Vaker veel tv kijken en/of computeren.
• Vaker behoefte aan deskundige hulp of advies m.b.t. opvoeding.
Gunstig:
• ze beschouwen de buurt vaker als kindvriendelijk
 Kinderen met laagopgeleide ouders (lage sociaaleconomische status):
Een kwart van de kinderen valt in de groep met een lage sociaaleconomische status. Deze
indeling is gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouder(s).
Ongunstiger op:
• Vaker overgewicht.
• Vaker gepest.
• Vaker een indicatie voor psychosociale problemen.
• Moeder veel vaker gerookt tijdens de zwangerschap.
• Veel vaker blootgesteld aan meeroken.
• Veel vaker geen borstvoeding.
7

significant wil zeggen statistisch significant (p ≤ 0,05)
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• Vaker suikerhoudende drankjes.
• Minder vaak lid van een sportvereniging.
• Vaker veel tv kijken en/of computeren.
• Minder vaak fruit eten.
• Minder vaak groente eten.
• Minder vaak ontbijten.
Drie onderwerpen waarbij lage SES juist gunstiger scoort dan hoge SES:
• Moeder minder vaak alcohol gedronken tijdens de zwangerschap.
• Meer beweging (vaker 7 uur of meer).
• Vaker buitenspelen.
 Kinderen in eenoudergezinnen
Zeven procent van de kinderen groeit op in een eenoudergezin.
Ongunstiger:
• Vaker een indicatie voor psychosociale problemen.
• Moeder vaker gerookt tijdens de zwangerschap.
• Vaker blootgesteld aan meeroken.
• Minder vaak te voet of zelf fietsend naar school.
• Minder vaak groente eten.
• Vaker behoefte aan deskundige hulp of advies m.b.t. opvoeding.
 Kinderen uit gezin waar geen inkomsten uit betaald werk zijn
Vijf procent van de kinderen valt in de groep waar ten tijde van het onderzoek geen
inkomsten uit werk waren.
Ongunstiger:
• Vaker verzuimd vanwege ziekte.
• Vaker blootgesteld aan meeroken.
• Minder vaak lid van een sportvereniging.
• Vaker veel tv kijken en/of computeren.
• Minder vaak fruit eten.
 Kinderen van niet-Nederlandse herkomst
Volgens de CBS-definitie is 14% van de onderzoeksgroep te beschouwen als nietNederlands. De groep niet-Nederlandse kinderen is divers qua etniciteit, wat zich uit in een
divers beeld van de risicofactoren.
Ongunstiger:
• Vaker overgewicht onder Turkse en Marokkaanse kinderen.
• Minder beweging onder Turkse kinderen .
• Minder vaak lid van een sportvereniging onder Turkse en Marokkaanse kinderen.
• Minder vaak buitenspelen onder Turkse kinderen.
• Vinden de buurt minder vaak kindvriendelijk.
• Vaker veel tv kijken en/of computeren onder Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en
Arubaanse kinderen.
• Minder vaak ontbijten onder Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse
kinderen.
• Vaker onvoldoende tandenpoetsen onder Turkse kinderen.
Gunstiger:
• Minder vaak ADHD.
• Minder vaak blootgesteld aan meeroken.
• Vaker borstvoeding onder Turkse kinderen.
• Vaker fruit eten onder Westerse allochtonen.
• Minder vaak suikerhoudende drankjes onder Turkse kinderen en Westerse
allochtonen.
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 Kinderen van ouders met reformatorisch-orthodox geloof
De vraag naar geloof is alleen gesteld in regio Rivierenland. Daar valt 11% van de
kinderen in deze groep. Een uitkomst is bijvoorbeeld dat ouders aangeven dat zij minder
vaak behoefte hebben aan deskundige hulp/advies met betrekking tot de opvoeding. Geen
verschil is er in het ervaren van steun van familie/vrienden. Er is minder vaak behoefte
aan opvoedingsondersteuning via internet of via een centraal punt.
Ongunstiger:
• Vaker verzuimd vanwege ziekte.
• Vaker overgewicht.
• Veel minder vaak lid van een sportvereniging (zowel jongens als meisjes, maar
meisjes het minst vaak).
• Vaker onvoldoende tandenpoetsen.
Gunstiger:
• Moeder minder vaak gerookt tijdens de zwangerschap.
• Minder vaak veel tv kijken en/of computeren.
• Vaker buitenspelen.
• Buurt vaker kindvriendelijk.
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12 Overzichtstabel
Regio
Rivierenland

Regio
Nijmegen

GelderlandZuid

Achtergrondvariabelen: gezinssituatie, etniciteit en SES
één-oudergezin
niet-Nederlandse etnische herkomst
laag opleidingsniveau ouders
ouders moeite met financieel rondkomen
in gezin geen inkomen uit werk

5 ▼
11
31
16
4

8
16
18
19
5

▼
▼
▲
▲

7
14
24
17
5

▼
▼
▲
▲

Gezonde start
moeder heeft (deel van) zwangerschap gerookt (0-4 jr)

11

moeder heeft (deel van) zwangerschap alcohol gedronken (0-4 jr)

3

heeft uitsluitend kunstvoeding (flesvoeding) gekregen (0-4 jr)
kind rookt passief mee in huis
Gezondheid en ontwikkeling
gezondheid kind 'gaat wel /niet zo best/slecht'
ziekteverzuim (4-12 jr)
overgewicht
Geestelijke gezondheid en welzijn
psychosociale problemen (SDQ verhoogd) (4-12 jr)

9

10

4 ▼

4 ▼

34 ▲
9 ▼

25
6 ▼

29 ▲
8 ▼

5 ▼
21 ▼
10 ▼

4
18 ▼
9

4 ▼
19 ▼
10 ▼

11

9

10 ▼

is in voorgaande 3 maanden gepest (4-12 jr)

35

30

32

ingrijpende gebeurtenis waar kind (nog) zorg om heeft (excl.overlijden)

6

8

7

kind is meestal niet weerbaar (volgens ouders)

6

5

6

Opvoeding
onvoldoende sociale steun
momenteel behoefte aan deskundige hulp
hanteert thuis weinig media regels
vindt het acceptabel dat kind < 18 jaar een glas alcohol drinkt

4
8
16
38 ▼

3
8
16
46 ▼

4
8
16
42 ▼

eet niet elke dag groente
eet niet elke dag fruit
geen lid van sportvereniging
speelt minder dan ½ uur per dag buiten

64 ▲
51 ▲
28
19

54
36
24
19

59 ▲
43 ▲
26
19

30

28

29

28 ▲
30 ▲

30 ▲
28 ▲

29 ▲
29 ▲

27
17 ▼

19 ▼
16 ▼

23
17 ▼

17 ▼

15 ▼

16 ▼

Leefstijl

gaat meestal niet te voet of zelf per fiets naar school
meer dan 2 uur per dag TV en/of computer
beweegt minder dan 7 uur per week
Woonomgeving en vrije tijd
buurt niet (zo) kindvriendelijk
geen lid van een club of vereniging
Voorzieningen
mist veilige speelplek in buurt
▼ = daling ten opzichte van 2009 (statistisch significant, p<0,01)
▲= stijging ten opzichte van 2009 (statistisch significant, p<0,01)
‘Vet’ = afwijkend van Gelderland-Zuid (statistisch significant, p<0,01)
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13 Overzicht gemeentelijke uitkomsten
Millingen

Nijmegen

Tiel

Ubbergen

Wijchen

Zaltbommel

Neerijnen

West Maas
en Waal

Lingewaal

NederBetuwe

Rivierenl
and

Regio
Nijmegen

GelderlandZuid

4

9

10

6

5

5

5

4

5

4

6

5

8

7

10

6

11

24

20

12

10

7

8

7

7

5

11

16

14

23

14

32

28

16

33

15

17

36

28

27

28

43

31

18

24

13

16

15

13

16

22

22

18

16

13

13

13

15

16

16

19

17

3

2

3

3

1

5

8

6

2

3

2

2

3

4

5

4

5

5

11

9

12

9

9

10

19

9

11

10

7

10

8

9

13

12

11

9

10

5

2

0

0

1

5

2

2

5

3

2

1

4

5

3

2

8

3

4

4

37

39

25

34

33

23

20

34

35

21

31

16

32

38

32

34

27

43

34

25

29

7

10

6

6

8

6

5

14

11

6

9

6

7

9

10

8

6

11

9

6

8

4

2

3

4

5

3

3

4

2

4

7

3

4

5

6

2

5

4

5

4

4

18

21

19

15

19

12

12

17

18

21

21

16

16

25

19

15

19

28

21

18

19

9

10

10

9

10

9

6

10

11

11

9

6

8

13

9

9

11

10

10

9

10

is gepest

32

40

37

34

30

29

28

31

34

30

39

30

31

37

30

28

30

31

35

30

32

psychosociale problemen (SDQ
verhoogd)

11

10

13

9

10

77

8

10

7

9

14

10

8

10

9

11

10

12

11

9

10

7

4

6

7

6

8

7

6

7

8

9

6

7

8

5

6

5

7

6

8

7

6

5

6

5

7

5

5

5

3

5

7

5

6

6

5

5

6

6

6

5

6

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Geldermalsen

Groesbeek

Heumen Maasdriel

7

6

6

4

3

7

5

niet-Nederlandse herkomst

11

6

19

7

8

10

laag opleidingsniveau ouders

22

31

17

22

24

moeite rondkomen

19

14

17

14

5

4

5

11

11

2

Achtergrondvariabelen:

één-oudergezin

gezin geen inkomen uit werk

Gezonde start

gerookt tijdens zw.schap

tijdens zw.schap gedronken

alleen kunstvoeding

kind rookt passief mee

Gezondheid en welzijn

gezondheid matig/slecht

ziekteverzuim (4-12 jr)

overgewicht

zorg om ingrijpende gebeurtenis
meestal niet weerbaar (volgens
ouders)
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Millingen

Nijmegen

Tiel

Ubbergen

Wijchen

Zaltbommel

Neerijnen

West Maas
en Waal

Lingewaal

NederBetuwe

Rivierenl
and

Regio
Nijmegen

GelderlandZuid

2

1

4

4

2

3

4

3

3

5

2

4

3

4

8

7

6

8

8

7

6

9

8

7

9

6

8

8

8

17

20

20

13

15

19

17

14

15

18

20

12

10

16

16

16

60

60

53

66

65

47

68

54

61

67

65

63

72

69

64

54

59

43

48

37

34

50

45

31

52

36

38

53

52

43

50

56

51

36

43

23

16

29

21

19

18

17

30

27

19

22

37

25

17

25

45

28

24

26

20

22

17

22

17

16

13

18

22

25

13

18

16

13

10

16

13

19

19

19

35

29

26

35

26

34

31

32

32

28

37

29

30

29

26

29

27

16

28

30

29

< 7 uur per week bewegen

27

27

35

24

30

25

22

20

25

32

38

18

27

31

26

17

19

31

30

28

29

OK kind <18 jr glas alc. drinkt

46

34

38

54

38

52

52

55

51

41

31

51

45

43

44

53

39

30

38

46

42

meestal niet te voet/fiets naar school

26

37

27

22

26

30

24

34

22

31

29

30

24

33

32

28

25

30

30

28

29

buurt niet (zo) kindvriendelijk

21

35

22

19

21

20

13

32

18

20

26

14

13

27

27

31

23

32

27

19

23

geen lid club/vereniging

14

13

12

13

17

14

14

9

8

20

17

12

15

23

20

11

11

26

17

16

17

15

19

17

14

10

12

7

18

12

18

21

13

9

15

13

17

19

22

17

15

16

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Geldermalsen

Groesbeek

Heumen Maasdriel

onvoldoende sociale steun

3

4

5

3

3

3

4

behoefte aan deskundige hulp

8

9

10

5

9

7

thuis weinig mediaregels

18

16

15

21

19

niet elke dag groente

62

63

52

64

niet elke dag fruit

44

52

46

geen lid van sportvereniging

19

24

< ½ uur p.d. buiten spelen

22

> 2 uur p.d. TV en/of comp.

Opvoeding

Leefstijl

Woonomgeving

Voorzieningen

mist veilige speelplek in de buurt

Groen = de uitkomst is significant gunstiger dan in Gelderland-Zuid
Rood= de uitkomst is significant ongunstiger dan in Gelderland-Zuid.
Pagina 56 van 63

14 Conclusies en aanbevelingen
Uit dit onderzoek blijkt dat met het grootste deel van de kinderen in regio Gelderland-Zuid
het goed gaat. Op een aantal aspecten, zoals bijvoorbeeld mentale gezondheid,
schoolverzuim door ziekte, meeroken en alcohol tijdens de zwangerschap gaat het beter
dan 4 jaar geleden. Wel zijn er verschillen tussen de regio’s Rivierenland en Nijmegen en
tussen gemeenten. Deze verschillen hangen veelal samen met verschillen in
achtergrondkenmerken van de gezinnen waarin de kinderen opgroeien (opleiding ouders,
financiële situatie), van de omgeving waarin zij wonen en de leefstijl van ouder en kind,
die (mede daardoor) verschilt. Daarnaast zijn er verschillen tussen gemeenten die
samenhangen met extra preventieactiviteiten die hebben plaatsgevonden in deze
gemeenten waardoor de cijfers positief afwijken.
Hieronder staan per onderwerp de belangrijkste conclusies, de risicogroepen en enkele
aanbevelingen.
Gezonde start
Bijna een kwart van de laagopgeleide moeders rookte tijdens de zwangerschap. Bij de
hoogopgeleide moeders is dit 2%. Daarentegen drinken hoogopgeleide moeders vaker
alcohol tijdens de zwangerschap (5%). Er is ook een sterke samenhang met de sociaaleconomische status van de ouders bij het geven van borstvoeding: zuigelingen met
hoogopgeleide ouders krijgen vaker en langer borstvoeding. Gemiddeld rookt 8% van de
kinderen passief mee; jonge kinderen minder vaak dan oudere kinderen.
Ten opzichte van vier jaar geleden wordt er iets minder gerookt en minder gedronken
tijdens de zwangerschap (vooral in regio Nijmegen) en is ook het meeroken van kinderen
fors gedaald. Echter het percentage zuigelingen dat uitsluitend kunstvoeding kreeg is
(vooral in Rivierenland) gestegen.
Aanbevelingen:
 Zet in op preventie: informeer alle vrouwen die in de (nabije) toekomst zwanger
worden en hun sociale omgeving over het belang van een gezonde leefstijl. Preventie
kan door voorlichting op scholen (mn VMBO, ROC), via verloskundigen, de workshops
“Straks zwanger worden” en via huisartsen, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en
andere samenwerkingspartners. Belangrijk is dat 1e en 2e lijn tijdig risico’s gaan
signaleren en de bijbehorende zorgpaden toepassen.
 Sluit hierbij aan bij regionale initiatieven. Voorbeeldprojecten zijn: Gezond Zwanger in
Dukenburg en Lindenholt en Rondom de Zwangere in Rivierenland.
 Verminder het roken voor en tijdens de zwangerschap (bij laagopgeleiden) en het
alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (bij hoogopgeleiden), evenals het roken in
bijzijn van ‘de kleine’.
 Stimuleer bij vrouwen (ook al voor de zwangerschap) het geven van borstvoeding. In
elke periode tijdens het eerste jaar van het kind hebben vrouwen andere redenen om
te stoppen, wat aangeeft dat elke periode ook zijn eigen stimuleringsmethode heeft.
Welzijn, sociale ontwikkeling en verzuim
Vier procent van de ouders vindt de gezondheid van hun kind niet goed, 96% vindt deze
wel goed. Toch heeft een op de tien kinderen een indicatie voor psychosociale problemen
en ook een op de tien scoort in het grensgebied. Drie procent van de basisschoolkinderen
is wekelijks gepest. Er is een sterke relatie tussen weerbaarheid, pesten en mentale
ongezondheid. Volgens de ouders is 6% meestal niet weerbaar en 31% is soms weerbaar.
Een op de vijf kinderen verzuimde school vanwege ziekte in de vier voorafgaande weken.
Kinderen met minder goede mentale gezondheid, kinderen die volgens de ouders
ongezond zijn, kinderen met een ziekte/aandoening (zoals migraine) en kinderen uit een
gezin dat moeite heeft met rondkomen verzuimen vaker (bijna de helft van hen
verzuimde). Het ziekteverzuim is gedaald ten opzichte van vorige keer, toen het (mede zo)
hoog was door de toen heersende griep.
De ervaren gezondheid en de psychosociale gezondheid is nu iets beter dan vier jaar
geleden. Gemiddeld gezien is het pestgedrag niet veranderd ten opzichte van vier jaar
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geleden. Dit is wel het geval in een aantal gemeenten waar veel in het pestgedrag is
geïnvesteerd, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Nijmegen.
Aanbevelingen:
 Zorg voor tijdige/goede signalering door ouders, school en JGZ van psychosociale
problematiek en zorg voor een passend en toereikend aanbod bij psychosociale
problematiek.
 Scholen adviseren over en ondersteunen bij het vormgeven van het sociale
veiligheidsbeleid en een sociaal veilige leeromgeving zoals opgenomen in het
‘Actieplan sociale veiligheid op school’ van de PO & VO-raad (oktober 2014).
 Net als op het voortgezet onderwijs is een gerichte en planmatige aanpak van
schoolverzuim op de basisschool van belang. Samenwerking tussen scholen,
jeugdgezondheidszorg en leerplicht is essentieel. Scholen dienen het verzuimbeleid
en de verzuimregistratie op orde te hebben, jeugdgezondheidszorg begeleidt
kinderen, ouders en school om verzuim te voorkomen en leerplicht handhaaft als
het verzuim ongeoorloofd blijkt.
Opvoedingsondersteuning
Acht procent van de ouders heeft op dit moment behoefte aan deskundige hulp of advies
bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind. De onderwerpen waarvoor ouders het
meest hulp of advies willen, zijn: grenzen stellen, angst/onzekerheid/ faalangst en
luisteren/gehoorzamen. Ouders ontvangen hulp of advies het liefst via internet, een
centraal punt of persoonlijke begeleiding.
Binnen de lage SES-groep wordt aangegeven dat men minder vaak praat over
opvoedingsproblemen met hun sociaal netwerk. Ook ouders van oudere kinderen praten
minder vaak over opvoedingsproblemen. Ouders die moeite hebben met rondkomen en
eenoudergezinnen hebben vaker behoefte aan deskundige hulp of advies.
Aanbevelingen:
 Zorg voor een breed en gevarieerd aanbod aan vormen van
opvoedingsondersteuning, passend bij de vraag en behoefte van ouders. Elke
leeftijd brengt eigen opvoedingsvraag met zich mee.
Opvoeding (media, gezond gedrag en seksualiteit)
Een op de zes ouders hanteert weinig regels en afspraken over TV en computergebruik.
Kinderen van ouders die regels en afspraken hanteren ten aanzien van mediagebruik
hebben een gezonder gedrag.
Ouders zijn nu minder tolerant ten opzichte van toekomstig alcoholgebruik door hun kind
dan vier jaar geleden. Ouders van lage SES-ouders zijn strenger dan hoge SES-ouders, in
regio Rivierenland strenger dan in regio Nijmegen.
Meer ouders houden nu rekening met het alcoholgebruik in het bijzijn van hun kind; ze
drinken bewust minder.
Hoewel een grote meerderheid van de ouders aangeeft het niet moeilijk te vinden om met
hun kind te praten over relaties en seksualiteit, zijn er diverse onderwerpen die ook bij de
oudste kinderen nog niet zoveel besproken worden.
Aanbevelingen:
 Het betrekken van ouders bij collectieve preventie en bij voorlichtingsactiviteiten
gericht op kinderen binnen de diverse thema’s verhoogt de effectiviteit van de
programma’s. Landelijk krijgt mediawijsheid nu ook meer aandacht. Het is
belangrijk hier op aan te haken.
 Meer aandacht voor voorbeeldgedrag van ouders. Bij alcohol is het gedrag van
‘hoge SES ouders’ van belang, bij roken dit van ‘lage SES ouders’ om niet te gaan
drinken respectievelijk roken.
 Ouders meer en duidelijkere regels te laten stellen blijkt zinvol om gezond gedrag
te bevorderen, naast het geven van het goede voorbeeld en het steunen en
stimuleren van kinderen.
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Gezonde leefstijl
In regio Rivierenland wordt minder groente en fruit gegeten dan vier jaar geleden. In regio
Nijmegen is het groente- en fruitgebruik stabiel gebleven of licht verbeterd. Binnen die
gemeenten waar actief is ingezet op fruitbeleid op scholen zien we een verbetering van het
fruitgebruik. Gemiddeld in de regio eet bijna 70% van de kinderen 6 of 7 dagen per week
groente en 70% eet op 6 of 7 dagen fruit. Naarmate kinderen ouder worden eten ze
minder fruit, de groenteconsumptie daalt tot ongeveer 2 jaar en blijft dan redelijk stabiel.
In vergelijking met 2009 bewegen kinderen nu minder: ze spelen minder buiten en zitten
meer achter een beeldscherm. Kinderen van lage SES ouders en kinderen met
reformatorisch-orthodoxe ouders spelen vaker buiten. Kinderen van ouders die moeite
hebben met rondkomen spelen minder vaak buiten en zijn ook minder vaak lid van een
sportvereniging. Naarmate kinderen ouder worden spelen ze minder buiten.
Een op de tien kinderen is te dik, op basis van door ouders opgegeven gewicht en lengte.
Vier jaar geleden hadden iets meer kinderen overgewicht. De trend dat kinderen steeds
dikker worden lijkt daarmee omgebogen te zijn. Vooral kinderen van lage SES-ouders zijn
te zwaar. Ouders van jonge kinderen hebben vaak niet in de gaten dat hun kind te dik is.
Aanbevelingen:
 De stabiel gebleven groente- en fruitconsumptie in regio Nijmegen kan het resultaat
zijn van een gerichte aanpak via de Gezonde School en de Gezonde Wijk. Het gaat
dan om het stimuleren van groente- en fruit en inzet op duidelijk en breed
gedragen voedingsbeleid binnen de school via de werkwijze Gezonde School,
waarbij aandacht is voor fruit, traktatie, ontbijt en de lunch.
 Waterstimulering blijft een belangrijke positieve maatregel ter voorkoming van
overgewicht en tandbederf op school bij het dagelijks terugkerende tien-uurtje of
door een aantrekkelijk watertappunt in de school(omgeving).
 Stimuleer het bewegen van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in
sport en bewegen op school, creëren van een naschools aanbod, de aanleg van een
uitdagende speelomgeving of het aanstellen van een vakleerkracht op de scholen.
 Betrokkenheid van ouders bij werken aan een thema zoals sport, bewegen en
voeding is erg belangrijk om tot een aanpak te komen die aansluit bij het
perspectief, de behoeften en de mogelijkheden van de ouders.
Gezonde en veilige leefomgeving
Een kwart vindt de eigen buurt niet kindvriendelijk. Bijna alle kinderen kunnen in eigen
tuin buiten spelen. Een op de vijf ouders met een kind tot 8 jaar miste een veilige
speelplek in de buurt. Andere factoren die samenhangen met weinig buiten spelen zijn:
'het kind speelt liever binnen', 'gebrek aan vriendjes in de buurt' en 'gebrek aan
speelplekken'. Vier jaar geleden gaven meer ouders dan nu aan een veilige speelplek voor
hun kind te missen.
Een bibliotheek wordt door 13% van de ouders gemist. In Nijmegen is het percentage dat
een bibliotheek mist verdubbeld ten opzichte van vier jaar geleden.
Aanbevelingen:
 In het kader van het geletterd opgroeien is het voor kinderen belangrijk om op een
laagdrempelige manier toegang te hebben tot veel verschillende boeken. Een
bibliotheek is daarvoor geschikt, maar ook binnen een (brede) school zijn daar
mogelijkheden voor.
Gezondheidsachterstanden
Onderstaande groepen scoren op meerdere risicofactoren ongunstig, op enkele
risicofactoren scoren ze gunstig:
 kinderen in gezinnen die moeite hebben met rondkomen
 kinderen in gezinnen met een lage sociaal economische status (SES)
 kinderen die opgroeien in één-oudergezin
 kinderen uit gezin waar geen inkomsten uit betaald werk zijn
 kinderen van niet-Nederlandse herkomst
 kinderen met een reformatorisch-orthodox geloof.
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De omvang van deze risicogroepen in Gelderland-Zuid, volgens dit onderzoek, is als volgt:
17% van de gezinnen heeft moeite met rondkomen (was 15% vier jaar geleden), 7%
groeit op in een één-oudergezin, een kwart van de gezinnen valt in de categorie lage SES
(ouders laag opleidingsniveau), 5% woont in gezin waar geen inkomen uit werk is, 14%
heeft overeenkomstig de CBS-definitie een niet-Nederlandse herkomst en 11% van de
gezinnen in regio Rivierenland heeft een reformatorisch-orthodox geloof.
Aanbevelingen:
 Zorg voor toegang tot voorzieningen voor kinderen uit gezinnen die moeite hebben
met rondkomen of in armoede leven: Jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds
 Lage SES ouders zijn de primaire doelgroep van veel activiteiten. Onder hen
bevinden zich meer eenoudergezinnen; deze kinderen lopen extra risico.
 VVE op peuterspeelzalen en scholen is van belang voor ontwikkeling van kinderen
uit achterstandsgezinnen. Zorg dat VVE als voorziening gehandhaafd blijft.
Tot slot

Het verdient aanbeveling om binnen elke gemeente na te gaan welke activiteiten al lopen
in de wijk en op school en welke activiteiten nog ontbreken. Ook is het van belang om
zoveel mogelijk met sleutelfiguren, intermediairen en de (eind)doelgroep samen te
werken: ouders, scholen, kinderopvang, zorg(instellingen) en gemeenten. Dit maakt
maatwerk mogelijk; bovengenoemde maatregelen kunnen zo binnen de context van de
gemeente nader geconcretiseerd worden.
We weten dat zo’n aanpak op maat effectiever is wanneer er op meerdere gezondheid
bevorderende strategieën tegelijkertijd wordt ingezet. Dit betekent dat naast het geven
van voorlichting ook ingezet wordt op beleid, regelgeving en maatregelen gericht op de
sociale en fysieke omgeving om duurzame effecten te verkrijgen. Daarbij is aandacht voor
de gehele keten van preventie, signalering tot aan behandeling van belang.
Daarnaast is de inzet van veel verschillende maatschappelijke partijen, op veel
verschillende beleidsterreinen nodig om echt effect te hebben. Het gaat dan om zowel
publieke als private organisaties: landelijk, regionaal en lokaal. Denk daarbij aan sectoren
als Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen, Ruimtelijke Ordening, Wonen, Sport.
In het Nationaal Programma Preventie (2014-2016) wordt geformuleerd: “Waar mensen
en organisaties actief zijn met gezondheidsprogramma’s gebeurt veel goeds. Dat moet ook
doorgaan, maar het is nog te vaak kleinschalig, versnipperd en ad hoc. Echte impact
ontbreekt meestal. Om tot meerwaarde te komen is betrokkenheid, opschaling,
samenwerking en focus nodig, zodat al die afzonderlijke druppels een golf worden met de
kracht om echt het verschil te maken: een vitale en gezonde bevolking.”
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Begrippen- en afkortingenlijst
•
•
•
•
•
•

GBA
JGZ
LNM
NEC
SCP
SES

Gemeentelijke Basisadministratie
Jeugdgezondheidszorg
Lokale en Nationale Monitor
Nijmeegse betaald voetbalclub
Sociaal Cultureel Planbureau
Sociaal Economische Status
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Bijlage 1 Respons per gemeente
Gemeente

Aantal aangeschreven

Bruikbaar retour

Respons (in %)

Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Geldermalsen
Groesbeek
Heumen
Lingewaal
Maasdriel
Millingen aan de Rijn
Neder-Betuwe
Neerijnen
Nijmegen
Tiel
Ubbergen
West Maas en Waal
Wijchen
Zaltbommel

1.000
999
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
893
1.000
459
1.000
1.000
5.811
1.000
659
1.000
1.000
1.780

540
430
438
483
465
524
512
356
432
203
444
414
2.415
365
323
532
511
774

54,0
43,0
43,8
48,3
46,5
52,4
51,2
39,9
43,2
44,2
44,4
41,4
41,6
36,5
49,0
53,2
51,1
43,5

Totaal Gelderland-Zuid

22.601

10.161

45,0

GGD regio

Aantal aangeschreven

Bruikbaar retour

Respons (in %)

Rivierenland
Regio Nijmegen

9.672
12.929

4.118
6.043

42,6
46,7

Totaal Gelderland-Zuid

22.601

10.161

45,0

Leeftijd

Aantal aangeschreven

Bruikbaar retour

Respons (in %)

0-4 jr
4-12 jr

6.706
15.895

3.041
7.120

45,3
44,8

Totaal Gelderland-Zuid

22.601

10.161

45,0

