1566 en 1567
Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven ?
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In paars de gegevens van de 13 tot 17-jarigen. ( screening JGZ, dwz niet-anoniem.
Vragenlijsten: Emovo en JenJG)
Het beeld dat hier wordt geschetst gaat over de jeugd van 0 tot 17 jaar.
Met, op verzoek, nadruk op de psycho-sociale gezondheid, het welzijn van de
kinderen en jongeren.
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Kindmonitor Assendelft: 429 deelnemers geven informatie over 4090 kinderen in
de wijk.
Respons Kindmonitor: Zaanstreek-Waterland (ZW): 50%, Zaanstad (Z): 46%,
Assendelft / Westzaan: 53%
Emovo 2013-2014: niet-anoniem, want ook gebruikt voor screening door JGZ.
Cijfers van de Noorderhoofdstraat: Wormerveer, Krommenie, Assendelft en
Westzaan. ( 1223 leerlingen ). Aan alle leerlingen is gevraagd mee te doen, het
betreft dus geen steekproef
Jij en Je Gezondheid (JenJG) Assendelft Nrd: 436 leerlingen; Assendelft Nrd en Zd
samen: 561 leerlingen
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Het aantal geboorten in Zaanstad neemt toe!! Het gaat m.n. om Nieuw West, Pelders, Hoornseveld en ASSENDELFT NOORD.
Toename van aantal geboorten heeft vermoedelijk vooral te maken met:
- de grote druk op de woningmarkt in Amsterdam: meer huishoudens verhuizen naar
Zaanstad voor een betaalbare en grotere woning (o.a. ivm gezinsuitbreiding)
- de economische voorspoed. Dat leidt doorgaans ook tot meer geboorten (ipv 2 kinderen
neemt men bijv. 3 kinderen).
- 2017 Zaanstad: 1665 / 2016: 1777
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Uit de Zaanpeiling van de gemeente Zaanstad.
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Kenmerken van Gezin zijn zeer bepalend voor leefstijl en kans op gezond opgroeien
van de kinderen.
Eenoudergezin op het Voortgezet Onderwijs (V.O.) uit JenJG: 14% ;
Woont bij beide eigen 2 ouders 76% + co-ouders 5%= 81% beide ouders;
nieuwe tweeoudergezinnen 5%.
Jongeren die bij beide ouders wonen, zijn jongeren die met beide ouders in 1 huis
wonen of jongeren waarvan de ouders co-ouderschap ( ongeveer de helft van de
tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader) hebben.
2 jongeren die in een éénoudergezin wonen, wonen echt bij één ouder, dus niet
met de nieuwe partner van de ouder.
Zaanstad is bekend met een groot percentage inwoners met een niet-westerse
achtergrond. Percentage neemt toe met de jaren ( 20% 2007, 21% 2011, 2017 27%) . Deze
stijging wijkt niet af van de stijging in de rest van de regio ZW ( 15% 2007, 16% 2011, ) .
In Jij en Je Gezondheid (V.O.): 18% niet-westers in Assendelft en 20% in Zaanstad.
Zaanstad in cijfers 2016 : van alle inwoners van Assendelft is 13% niet-westers. Flink
verschil tussen Assendelft Noord en Assendelft Zuid: Assendelft Noord: 17% en in
Assendelft Zuid 4%.
Gekozen voor 2016 om aan te sluiten bij de gegevens van de Kindmonitor uit 2016.
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In Assendelft leven 4100 kinderen van 0 tot 12 jaar. Moeite met rondkomen: enige dan
wel grote moeite: ongeveer 410 kinderen.
Kinderen van ouders die grote moeite hebben om rond te komen, groeien minder gezond
op. Bv zijn deze kinderen minder vaak lid van een sportvereniging, en eten zij minder
groente en fruit. Grote moeite met rondkomen is in Assendelft een groep van ongeveer 90
kinderen.
Is de steekproef op dat punt representatief?? Eerder een onderschatting?
‘Participatie’ als: lid van een sportclub, feestjes, bezoek aan hulpverleners
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Ervaren gezondheid wordt ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving
genoemd. Het is een samenvattende maat voor alle gezondheidsaspecten die voor iemand
relevant zijn, van lichamelijke tot psychische gezondheidsaspecten. Meedoen aan het
maatschappelijk leven levert een positieve bijdrage aan de ervaren gezondheid. Het is een
maat voor de kwaliteit van leven. In heel Z rapporteert 96% van de kinderen tussen 0 en
12 jaar een (zeer) goede ervaren gezondheid. In andere delen van N-Holland:
Kennemerland 97% en in Hollands Noorden 96%. In Ass heeft 98% van de kinderen
volgens hun ouders een (zeer) goede gezondheid.
V.O.: Emovo Assendelft, n=570, ervaren gezondheid komt meer overeen met ZW dan met
Z: 78/19/3
Algemeen: Jongeren in de puberteit: geven veel vaker aan ‘gaat wel’ .
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Risico op sociaal-emotionele problemen is gemeten met de SDQ. Dit is een
screeningsinstrument om in te schatten hoe groot de kans is dat een kind
daadwerkelijk problemen heeft of gaat ontwikkelen. De monitor en de JGZ maken
gebruik van de SDQ. JGZ om in te schatten of zij kinderen willen ‘zien’. Kinderen
met een verhoogde score worden door de JGZ opgeroepen om te zien of verdere
actie nodig is. 19% = ZW.
SDQ-score wordt berekend op basis van 4 subschalen.
4 – 12-jarigen. SDQ wordt ingevuld door de ouders.
Percentage kinderen met een ongunstige score: grensgebied en verhoogd: 19%
conform Zaanstad en ZW.
Hyperactiviteit meest als probleem aangegeven door ouders en ‘problemen met
prosociaal gedrag’ (4%) het minst.
Prosociaal: b.v. is aardig tegen jongere kinderen
Emotioneel: is vaak ongelukkig, zorgelijk
Vergelijkbaar met 2011: 21% ( Zstad). Psycho-sociale problemen kunnen een gezin
ernstig belasten.
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Weergegeven: ongunstige score. Algemeen in ZW = 19% verhoogde score op de
SDQ.
Welvarend: geen moeite met rondkomen, maar moet wel opletten. Niet
welvarend: enige of grote moeite met rondkomen afgelopen jaar. Dus van kinderen
die opgroeien in een niet-welvarend gezin heeft 33% een ongunstige SDQ-score en
van de kinderen die opgroeien in een welvarend gezin heeft 16% een ongunstige
SDQ-score.
Psychische problemen: ooit psychische problemen van één van de ouders
meegemaakt
Echtscheiding: echtscheiding of voor langere tijd weggaan van een gezinslid ooit
meegemaakt
Gepest: laatste 3 maanden minimaal 1 keer p.w. gepest op school . De vragen over
gepest worden en de vragen van de SDQ hebben een overlap. Namelijk een
overlap met vragen gericht op problemen met leeftijdsgenoten. bijvoorbeeld
- Vecht vaak met andere kinderen of pest ze
- wordt getreiterd of gepest door andere kinderen
- Kan beter opschieten met volwassenen dan met andere kinderen
- Heeft minstens één goede vriend of vriendin .
Dus niet helemaal correct om dit samen weer te geven.
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Komt uit het dossier van JGZ. Maar reg SDQ-vragenlijst ingevuld door ouders is
lastig proces. 30% is ingevuld. Toch wel enig vertrouwen dat deze cijfers dicht bij de
waarheid liggen: omdat van deze groep heeft 18% overgewicht heeft. Van de groep
als geheel (100%) heeft 17% overgewicht.
Van de kinderen met overgewicht heeft 26% een verhoogde SDQ – totaalscore, van
de kinderen met gezond gewicht is dit 17%.
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De SDQ-score bij jongeren op het V.O. ( zelfrapportage) kan niet worden vergeleken
met de SDQ-score van kinderen van 4 tot 12 jaar ( ingevuld door ouders).
Sociaal-emotionele problemen kunnen negatieve invloed hebben op de
ontwikkeling van jongeren en leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren.
In Emovo is de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) opgenomen; de
totaalscore meet het risico op sociaal-emotionele problemen. 9% van de jongeren
op het V.O. in Assendelft heeft een verhoogd risico op sociaal-emotionele
problemen, dat wil zeggen een afwijkende score of een score in het grensgebied.
De SDQ meet ook het risico op verschillende typen sociaal-emotionele problemen.
Prosociaal gedrag betekent onder andere: rekening houden met de gevoelens van
anderen, vriendelijk zijn en vrijwillig hulp aanbieden.
Meisjes hebben in het algemeen vaker emotionele problemen, jongens vaker
gedragsproblemen en problemen met prosociaal gedrag.
Leerlingen die aangeven vaak of heel vaak serieuze suïcidale gedachten te hebben
gehad in het afgelopen jaar scoren zeer hoog op de SDQ
Psychische gezondheid: is gemeten met de MHI-5 vragenlijst
Scheiding: Afgelopen jaar wel / geen scheiding mee gemaakt
Binge drinking: 5 of meer drankjes bij 1 gelegenheid gedronken, in de afgelopen
maand
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Lage opleiding , vaak (= regelmatig) gepest, afgelopen maand 3 of meer dagen
thuis van school vanwege ziekte, gemiddeld minder dan 1 uur per dag bewegend,
negatieve schoolbeleving.
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I.v.m. de vraag over het voorkomen van verslaving in Assendelft is gekeken naar:
Roken, blowen, alcohol drinken, gamen , XTC gebruiken op het V.O. in klas 2 en klas
4.
Verslavingscijfers via JenJG: klas 2 en klas 4 wordt gevraagd hoe vaak leerlingen
dingen doen ( bij roken of XTC of drinken wekelijks of dagelijks; bij gamen aantal
punten 16b of meer: is bv bij iedere dag meer dan 2 uur per dag gemiddeld) en
vervolgens naar de SDS ( zie volgende sheet)
Minder genotmiddelengebruik dan in Zaanstad als geheel: Roken bv Zaanstad: 37
van de 3172 leerlingen ( 1,2%)
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SDS-vragenset, gericht op afhankelijkheid, die is gehanteerd in JenJG. Hier
weergegeven voor roken.
•
Had je wel eens het gevoel dat je je rookgedrag niet meer onder controle
had?
•
Werd je wel eens angstig of bezorgd bij de gedachte dat je geen sigaret kon
opsteken?
•
Maakte je je zorgen over je rookgedrag?
•
Heb je wel eens willen stoppen met het roken van sigaretten?
•
Hoe moeilijk lijkt het jou om te stoppen met roken?
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Overgewichtcijfers schommelen altijd flink op het niveau van wijken, door het
kleine aantal metingen. Geen steekproef. Bv AW: 290 kinderen uit groep 7. Bij 3
kinderen te zwaar al een verhoging van 1%. 7% - het verschil tussen 2015 en 2017gaat om ongeveer 21 kinderen.
Overgewicht neemt toe met de jaren. AW: Volwassenen 46% (Z:49%) overgewicht;
senioren 61% ( Z:60%) overgewicht
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Hoogopgeleid, westers, weinig armoede>>>> weinig overgewicht.
JT Assendelft Westzaan en Krommenie Wormerveer overlappen elkaar in 2014 en
2015. Zijn nog weergegeven als Noorderhoofdstraat. In 2016 was het bij beiden
16%.
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Sociale samenhang wekt een goed indruk: Sociale steun van familie, vrienden en
buurtgenoten, kindvriendelijkheid buurt
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Dagelijks fruit eten
Strikte regels tav aantal uur film, gamen, tv kijken, smartphone
Startleeftijd li
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Tabellenboeken: epi@ggdzw.nl
Vragen zijn welkom!!
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Deze sheet heb ik nav het gesprek in onze groep na de bijeenkomst op 22 maart
toegevoegd.
Het laat zien dat het meest genoemde onderwerp waarvoor ouders van kinderen
van 8 tot 12 jaar hulp willen of krijgen in Zaanstad ’schoolprestaties’ is, 16% van de
ouders wil of krijgt daar advies over. Of hulp voor.
EN dat het tweede onderwerp angst, onzekerheid en faalangst is. 12% van de
ouders wil of krijgt daar advies over/ hulp voor.
Een bijzonder duo.
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