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1 Jeugdteam bestaat uit 
2 Sociale Wijkteams  



 
 

Inhoud presentatie 

• Leefstijl 0-12 jaar en 13 tot 17 jaar 
• Jeugdteam Wormerveer Krommenie ( Jt WK)  

• Jeugdteam Noorderhoofdstraat: Assendelft, Westzaan, 
Wormerveer en Krommenie ( Jt NH) 

• Zaanstad (Z) 

• Zaanstreek-Waterland (ZW) 

• Samenvatting en aandachtspunten 



 
 

Basis van deze gegevens 

• Kindmonitor 2016  

• Ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar 

• Emovo 2013-2014 

• Tweede en vierde klassers op het V.O.   

• 13 tot 17 jaar 

• Zaanpeiling 2016 



 
 



 
 

Aantal kinderen neemt toe  

  2015       2016  
Krommenie 157 183 
Wormerveer 132 132 



 
 

Kenmerken Gezin WK  

• Hoogopgeleide ouders: 39% (42% in Z) 

 < > 29% Jt Weerpad  . . .  50% Jt Molenwerf 

• Bij beide eigen ouders: 85% (86% in Z); 80% (80% in Z)  

< > 80% Jt Weerpad  . . .  91% Jt AW 

• Niet-westerse achtergrond: 17% (24% in Z); 13% (27% in Z)  

< > 11% Jt AW . . .  57% Jt Weerpad  



 
 

Kenmerken Gezin WK  

Welvaren:  

• moeite met rondkomen: 20% (17% in Z) 

< > 11% Jt AW . . . 29% Jt Weerpad 

• bij 4% is er sprake van grote moeite  

• hierbij spanningen in het gezin door geldgebrek 19% 

< > 1,8% Jt AW . . . 19% Jt WK 

• Inkomen in Wormerveer en Krommenie Oost scoort  negatief 
t.o.v. Zaanstad; Krommenie West  

 scoort positief 

4%: spanningen in het 
gezin > 125 kinderen 

20%: 650 – 700 kinderen 

13%: niet voldoende geld voor 
(sport)club > 400 kinderen 

6%: niet voldoende geld om 
op bezoek te gaan bij familie / 
vrienden > 200 kinderen 



 
 

Ervaren gezondheid 
 
  0-12 jaar WK 13-17 jaar WK 

(heel) goed 95 77 

gaat wel 5 21 

niet zo best, slecht  -  2 

Niet anders dan Zaanstad, dan ZW of dan in het verleden 



 
 

• 91% van de kinderen slaapt (bijna) altijd goed 

• 24% heeft één of meer slaapproblemen 
  slecht in slaap komen 
  's nachts wakker worden 
  verzet bij het naar bed gaan 
   bij volwassene(n) in bed slapen 
 
Jonge kinderen worden vooral ‘s nachts wakker, de 8+ 
groep komt vooral slecht in slaap.  

 

 

Slapen  
 



 
 

Voeding  
 



 
 

• 74%: elke dag ≥ 1 glas water, 6% drinkt bijna nooit water  

 Kinderen in Z. drinken meer water dan elders in ZW 

Drinkmomenten per dag: 

• Water vooral bij avondeten en daarna 

• Zoete drank vooral tussendoor en bij lunch 

• 66% : 2 of meer momenten zoete drankjes 

• 16% (1-4) . . 10% ( 4-8) . . 6% ( 8-12) bijna nooit zoete drank  

Voeding, water . . .  zoete drank, 1-12 jaar   
 



 
 

Voeding, water, ontbijt, groente en fruit  

 



 
 

• 79% beweegt ≥ 1 uur per dag (76% in Z)  

 66% beweegt ≥ 1 uur per dag (60% in Z)  

Beweging / 4-12 jaar en 13-17 jaar   
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Overgewicht, gemeten door JGZ  
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NORM 

Overgewicht, bij kinderen van 2 en 3,9 jaar 



 
 

NORM 

Overgewicht komt meer voor 

1. in lager opgeleide gezinnen  

2. niet-westerse gezinnen 

3. stedelijk gebied  
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Overgewicht, naar Jeugdteam 



 
 

Alcohol en softdrugs 13-17 jaar 
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Roken  

Zwangerschap in WK  
- 88% van de moeders niet 
gerookt 
- 5% gestopt tijdens zwschap 
- 7% rookt tijdens de zwschap 
 
In WK wordt bij 2,5% van de 
kinderen in huis gerookt  

Jongeren in Jt NH  
- 2010: 15%  
- 2013-14: 7%  
Jongeren in Zaanstad: 8%  

 



 
 



 
 

SEGV, Sociaal Ec. GezondheidsVerschillen  



 
 

SEGV, Sociaal Ec. GezondheidsVerschillen  

www.gezondheidsverkenning.ggdzw.nl/ 



 
 



 
 

Samengevat   

• Verschillen binnen Zaanstad zijn groot 
• Bv verschil tussen WK en AW 

• WK lijkt op Zaanstad-gemiddeld 
 Aantal jonge kinderen neemt toe ( Krommenie) 
 Opleiding neemt toe 
• Aandeel kinderen met een niet-westerse achtergrond neemt 

toe 
 Jongeren gaan de laatste jaren minder roken, drinken en 

blowen. Ook wordt er minder gerookt en gedronken tijdens 
de zwangerschap 

 ¾ van de kinderen drinkt dagelijks water, dat is meer dan 
elders in de regio 
 

 



 
 

Samengevat aandachtspunten 

 Er is een groep kinderen die veel  minder-welvarend 
opgroeit en minder kansen heeft op een gezonde 
ontwikkeling  

• Met het toenemen van de leeftijd neemt de ervaren 
gezondheid af, worden kinderen zwaarder, eten zij 
minder gezond en gaan ze minder bewegen; 

• Overgewicht: gaat stabilisatie in Zaanstad ook op 
voor WK en voor risicogroepen?  

 

 



 
 

Vragen ? 

 

• epi@ggdzw.nl 

• www.gezondheidsverkenning.ggdzw.nl 

• www.gezondheidincijfers.ggdzw.nl 
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