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De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek
onder ouders met een kind in de leeftijd 0-12 jaar (Kindermonitor).
Dit onderzoek werd in het najaar van 2017 voor de 3e keer uitgevoerd. Ouders met een kind in de basisschoolleeftijd kregen een
uitnodiging via de school. Ouders met een kind tot 4 jaar werden
uitgenodigd via de GGD.
De resultaten van de volledige Kindermonitor zijn al gepubliceerd
en vindt u op onze website. Meer informatie over het onderzoek
Tekst en figuren: Meta Moerman

kunt u opvragen via: onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl. Of via de

onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl

gezondheidsmakelaar van uw gemeente.

GGD Gelderland-Zuid, afdeling Gezond Leven
© 2019

2/6
HOME | INHOUD

OUDERENMONITOR 2016-2017

KINDERMONITOR 2017-2018

Gezond eten is voor kinderen van belang voor een goede ontwikke-

HOE OUDER HET KIND, HOE MINDER VAAK GROENTE EN FRUIT

ling. Ouders van jonge kinderen hebben veel invloed op wat hun kinderen eten en drinken. Helpt het als ouders regels hebben voor het

Groente

eten van groente? Kunnen ouders inschatten of hun kind een gezond

Ruim veertig procent van de kinderen (44%) eet dagelijks groente.

gewicht heeft?

De aanbeveling vanuit het Voedingscentrum is dagelijks groente:
voor 1 t/m 3-jarigen 50-100 gram, voor 4 t/m 8-jarigen 100-150

In deze factsheet gaan we dieper in op de Kindermonitor-vragen over

gram en voor 9 t/m 13-jarigen 150-200 gram. Ruim de helft voldoet

voeding. Zo laten we zien wat risicogroepen zijn, welke verschillen er

dus niet aan de aanbeveling. Van de kinderen die wel elke dag

zijn tussen de 2 subregio’s van ons werkgebied en wat de trends zijn

groente eten, weten we niet of ze voldoende eten.

ten opzichte van de 1e Kindermonitor in 2009. Positief is bijvoorbeeld
dat veel minder kinderen suikerhoudende drankjes drinken.

Hoe ouder het kind, hoe minder vaak het elke dag groente eet. In
de regio Nijmegen1 eten meer kinderen dagelijks groente (50%)
dan in regio Rivierenland2 (37%). Hoe hoger opgeleid de ouders,
hoe vaker het kind iedere dag groente eet. Slechts 1% eet (bijna)
nooit groente. Ruim tweederde (70%) van de kinderen eet wel op
minstens 6 dagen per week groente en 88% minstens 5 dagen.
Dagelijks groente, opgesplitst naar leeftijd

jaar
_____________
1. Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen
2. Buren, Culemborg, Tiel, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Betuwe, Zaltbommel

regio Nijmegen

regio Rivierenland
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Dagelijks groente, in relatie tot opleidingsniveau ouders

Trends in groenteconsumptie
De groenteconsumptie bij kinderen in Gelderland-Zuid is door de
jaren heen redelijk stabiel gebleven. In de regio Nijmegen eten
nu iets meer kinderen dagelijks groente dan in 2009. In de regio
Rivierenland eten iets minder kinderen dagelijks groente dan in
2009. Dezelfde trend zien we ook bij kinderen die 6 of meer
dagen per week groenten eten: dit aantal is in de regio Nijmegen
iets toegenomen, in Rivierenland iets afgenomen.
laagopgeleid

middenopgeleid

Dagelijks groente, per gemeente

hoogopgeleid
regio Nijmegen
regio Rivierenland

Fruit
Bijna 2/3 van de kinderen (64%) eet elke dag fruit. De aanbeveling
vanuit het Voedingscentrum is dagelijks fruit: voor 1 t/m 8-jarigen
1,5 portie en voor 9 t/m 13-jarigen 2 porties. Uit de cijfers van de
Kindermonitor blijkt: hoe ouder het kind, hoe minder vaak het elke
dag fruit eet. Hoe hoger opgeleid de ouders, des te meer kinderen
elke dag fruit eten. In de regio Nijmegen wordt meer fruit gegeten.
Ruim driekwart (78%) eet minstens 6 dagen per week fruit en 90%
minstens 5 dagen per week. Slechts 1% eet (bijna) nooit fruit.
Dagelijks fruit, opgesplitst naar leeftijd

Trend in dagelijkse groenteconsumptie (%)

jaar
regio Nijmegen
regio Rivierenland

regio Nijmegen
regio Rivierenland
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Trends in fruitconsumptie

Dagelijks fruit, in relatie tot opleidingsniveau ouders

Na een lichte dip in 2013 is in Gelderland-Zuid het percentage
kinderen dat elke dag fruit eet, nu hoger dan in 2009. De trend in
beide regio’s is anders: in Rivierenland is het percentage op het
niveau van 2009, in de regio Nijmegen is een duidelijke stijging
zichtbaar ten opzichte van 2009.

2 OP 3 KINDEREN DRINKT DAGELIJKS SUIKERDRANK
laagopgeleid

middenopgeleid

Dagelijks fruit, per gemeente

hoogopgeleid
regio Nijmegen
regio Rivierenland

Van de kinderen in Gelderland-Zuid drinkt 2/3 (67%) dagelijks suikerdrank. Dit zijn alle drankjes waar suiker inzit, m.u.v. kunstmatige
zoetstoffen (light-drankjes). 31% drinkt gemiddeld 1 suikerdrankje per
dag, 22% drinkt er 2 en 16% drinkt er 3 of meer. 8-12 jarigen drinken
2x zo vaak 3 of meer suikerdrankjes dan 0-4 jarigen.
Hoe hoger opgeleid de ouders hoe vaker het kind geen suikerdrankjes
drinkt. Een kwart van de kinderen van laagopgeleide ouders drinkt 3
of meer suikerdrankjes per dag. Bij de hoogopgeleide ouders is dit
10%. In Rivierenland drinken de 0 t/m 3-jarigen 2x keer zo vaak 3 of
meer suikerdrankjes per dag dan die in de regio Nijmegen.
Dagelijks ≥3 suikerdrankjes, opgesplitst naar leeftijd

Trend in dagelijkse fruitconsumptie (%)

jaar
regio Nijmegen
regio Rivierenland

regio Nijmegen
regio Rivierenland
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Dagelijks ≥3 suikerdrankjes, in relatie tot opleidingsniveau ouders

Trends in suikerdrankconsumptie
Bijna 1 op de 3 kinderen drinkt geen suikerhoudende drank. Het
aantal ‘niet-drinkers’ is door de jaren heen gegroeid. In de regio
Nijmegen van 13% in 2009 naar 33% in 2017. In de regio
Rivierenland van 7% in 2009 naar 29% in 2017.
laagopgeleid

middenopgeleid

Dagelijks suikerdrank, per gemeente

hoogopgeleid
regio Nijmegen
regio Rivierenland

Vooral bij kinderen van hoogopgeleide moeders en vaders zien
we de grootste afname in suikerdrankconsumptie. Ook als we kijken naar kinderen die dagelijks 3 of meer suikerdrankjes drinken,
is de daling het sterkst bij kinderen van hoogopgeleide ouders.

1 OP 5 KINDEREN DRINKT NOOIT WATER
Gezonde alternatieven voor suikerhoudende frisdranken zijn water en
thee zonder suiker. Ruim 8 op de 10 kinderen (82%) drinken dagelijks
water of thee zonder suiker, de rest dus niet.
Drinkt dagelijks water of thee zonder suiker
Drinkt géén suikerdrank, opgesplitst naar leeftijd

jaar
regio Nijmegen
regio Rivierenland

laagopgeleid

middenopgeleid

hoogopgeleid
regio Nijmegen
regio Rivierenland
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Risicogroepen

regio Nijmegen
regio Rivierenland

Zorgen om eetgedrag kind (%)

Kinderen die niet elke dag groente eten, eten ook veel minder
vaak elke dag fruit. Kinderen die dagelijks groente en fruit eten,
drinken minder vaak suikerdranken. Hoe meer/vaker een kind
suikerdrank drinkt, hoe minder vaak het (dagelijks) water drinkt.
In een statistische analyse* zien we dat:
• Kinderen van reformatorische gezindte minder vaak dagelijks
groente en fruit eten, vaker dagelijks suikerdrank drinken, en
minder vaak water of thee zonder suiker.
• Kinderen van ouders die moeite hebben met rondkomen, eten
minder vaak dagelijks fruit. Kinderen van ouders die geen 1.000
euro hebben voor een onverwacht noodzakelijke uitgave, drinken vaker veel suikerdranken per dag.
• Kinderen met een westerse achtergrond, jongere kinderen en

laagopgeleid

middenopgeleid

hoogopgeleid

totaal

Van de ouders maakt 3% zich zorgen over ondergewicht en 5% over
overgewicht. Hoe ouder het kind, hoe vaker de ouders zich zorgen
maken. In de regio Nijmegen maken laagopgeleide ouders zich vaker
zorgen over het gewicht dan hoogopgeleide ouders (10% versus 5%).
In Rivierenland is dit verschil er niet.
regio Nijmegen
regio Rivierenland

Zorgen om overgewicht kind (%)

meisjes eten vaker groente en fruit. Ook drinken ze minder
vaak suikerdranken en vaker water. Hetzelfde geldt voor kinderen van midden- en hoogopgeleide ouders.
* In een model dat corrigeert voor geslacht, leeftijd, opleiding ouders, 1-ouderge-

laagopgeleid

middenopgeleid

hoogopgeleid

totaal

zin, niet-NL herkomst, moeite rondkomen, geen 1.000 euro, reformatorisch geloof.

KIND VOLGENS OUDERS VAKER TE LICHT DAN TE ZWAAR
4% van de ouders vindt hun kind (veel) te zwaar, meestal zijn dit

1 OP 6 OUDERS HEEFT ZORGEN OM EETGEDRAG

laagopgeleide ouders. Bijna twee keer zoveel ouders (7%) vinden hun

Als antwoord op de vraag ‘Waarover maakt u zich zorgen bij uw kind?’

kind (veel) te licht. Van de ouders die hun kind te zwaar vinden, maakt

noemen ouders vaak het eetgedrag van hun kind (17%). Ook ‘faal-

70% zich zorgen over het overgewicht van hun kind en de helft maakt

angst’ (19%) en ‘angst/onzekerheid’ (16%) worden vaak genoemd.

zich zorgen over het eetgedrag. Van de ouders die hun kind te licht

Hoe jonger het kind, hoe vaker ouders zich zorgen maken over het

vinden, maakt 1/3 zich zorgen over het ondergewicht en 41% over het

eetgedrag van hun kind. In de regio Rivierenland maken ouders zich

eetgedrag. Kinderen die volgens hun ouders te zwaar zijn, drinken

minder vaak zorgen over het eetgedrag dan in de regio Nijmegen. In

niet meer dan gemiddeld suikerdrank. Wel eten ze minder vaak groen-

de regio Nijmegen maken laagopgeleide ouders zich hier vaker zorgen

te en fruit. Kinderen die (veel) te licht zijn, drinken minder vaak water/

over dan hoogopgeleide ouders. In Rivierenland is dit verschil er niet.

thee zonder suiker en even vaak suikerdrank als gemiddeld.
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MENING OUDERS VERSCHILT VAN MEETUITKOMST

Afspraken over voeding bij 1-12 jarigen

In de regio Gelderland-Zuid heeft 13% van de kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 12 jaar overgewicht en 2% heeft ondergewicht3. Kinderen in
Rivierenland zijn vaker te zwaar. Zowel in Rivierenland als in de regio

6%

Nijmegen vinden ouders hun kind vaak niet te zwaar, terwijl de

4%

5%
15%

meting uitwijst dat ze wel te zwaar zijn. Bij ondergewicht zijn deze
89%

verschillen tussen mening en meting veel kleiner.

80%

Verschil mening en meting overgewicht (%)
kind is te zwaar
ouder vindt kind te zwaar

13%

67%

21%

Verschil mening en meting ondergewicht (%)

15%

19%

66%

kind is te licht
ouder vindt kind te licht
13%

19%

30%

51%

44%

43%

REGELS EN AFSPRAKEN OVER VOEDING
Aan de ouders is gevraagd of ze regels en afspraken hebben over
diverse aspecten van voeding. Niet gevraagd/bekend is welke regels en
afspraken ouders hebben.

Ja, en daar houden we ons ook aan
Ja, maar we gaan er soepel mee om
Nee, we hebben er geen regels voor

_____________
3. Op basis van metingen Jeugdgezondheidszorg, gemiddeld over 2014-2018.
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Het vaakst hebben ouders regels voor het ontbijt en voor het eten van
maaltijden aan tafel. 2/3 van de ouders heeft regels voor het eten van
fruit en 2/3 voor groente. Aan deze regels houden de ouders zich ook.
1 op de 5 ouders heeft geen regels voor het drinken van suikerdrankjes. De helft van de ouders heeft er wel regels voor en houdt zich
eraan. Voor tussendoortjes heeft in totaal 87% van de ouders regels.
De helft daarvan houdt zich eraan, de andere helft zegt soepel om te
gaan met de regels.

• Kinderen van ouders met het reformatorisch geloof eten duidelijk
minder vaak fruit en groente.
• Van de ouders die hun eigen fruit- en groenteregels hebben en zich
hieraan houden, eten de kinderen vaker dag fruit en groente
• Kinderen van ouders die geen regels hebben, eten vaker groente en
fruit dan kinderen van ouders die soepel omgaan met hun regels.
• Van de ouders die regels hebben ten aanzien van suikerdrank en
zich hieraan houden, drinken de kinderen minder vaak suikerdrank.
• Hebben de ouders geen regels, dan drinken de kinderen vaker juist

EFFECT VAN REGELS
Van de ouders die fruitregels hebben en zich eraan houden, eet 73%
van de kinderen iedere dag fruit. Bij groenteregels is dit 50% en bij

wel (veel) suikerdrank.
• Hoogopgeleide ouders hebben vaker regels (waar ze zich aan
houden) voor suikerhoudende drank dan laagopgeleide ouders.

suikerdrankregels is dit 8%. Van de ouders die soepel omgaan met hun
fruitregels, eet 40% van de kinderen iedere dag fruit. Bij groente is dit
24% en bij suikerdrankregels 20%. Van de ouders die geen regels hebben, eet 53% van de kinderen iedere dag fruit, 39% iedere dag groente, en 31% iedere dag suikerdrankjes (3 of meer).

SAMENVATTING
• Enkele gunstige voedingstrends tekenen zich af: in de regio
Nijmegen is het fruitgebruik toegenomen, en in zowel de
regio’s Nijmegen als Rivierenland is het gebruik van suikerdrank
afgenomen.
• Gezond eetgedrag van kinderen gaat vaak samen met een hoger
opleidingsniveau van de ouders.
• Ouders in Rivierenland maken zich minder vaak zorgen over eten

MEER LEZEN?

en overgewicht dan in de regio Nijmegen, terwijl de kinderen in

0-4 jarigen:

Richtlijnen Gezonde Voeding

Rivierenland juist minder gezond eten.

			

Opvoedtips voeding voor baby’s

			

Opvoedtips voeding voor peuters

4-12 jarigen:

Richtlijnen Gezonde Voeding

			

Opvoedtips voeding voor basisschoolkind

• In algemene zin geldt dat met het toenemen van de leeftijd, de
consumptie van groente en fruit bij kinderen lager wordt.
• Kinderen die vaak groente eten, eten ook vaak fruit. Kinderen die
minder vaak groente eten, eten ook minder vaak fruit.

9/6
HOME | INHOUD

