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Collegebericht 

Datum 5 maart 2019
Onderwerp Kindermonitor
Aanleiding Onderzoek en publicatie GGD Kennemerland
Portefeuillehouder Sjaak Struijf

Aanleiding
Sinds 2014 doet de GGD elke vier jaar onderzoek via een schriftelijke enquête onder ouders naar de 
gezondheid, leefstijl en het welbevinden van kinderen. Deze interactieve rapportage biedt inzicht in de 
huidige gezondheidssituatie van 0 t/m 11-jarigen in Heemstede. In 2018 is de Kindermonitor voor de 
tweede keer uitgevoerd.
De resultaten van de Kindermonitor voor de regio zijn in november 2018 gepubliceerd.  De 
aanbevelingen en de resultaten voor Heemstede treft u bijgaand aan. De volledige resultaten zijn te 
raadplegen via www.gezondheidsatlaskennemerland.nl 
De informatie uit de monitor vraagt hier en daar nog nadere verdieping. De resultaten verwerken we in 
het beleidsnota sociaal domein, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. We verwachten het eerste 
concept in mei van dit jaar. 

Met vriendelijke groet,

Sjaak Struijf
Wethouder Sociaal Domein
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Kindermonitor 2018 | Lokale aanbevelingen | Heemstede
(toe te voegen op blz. 8 &9 van de rapportage)

Veel opvallende resultaten van de Kindermonitor sluiten aan bij de ambities uit de regionale nota 
gezondheidsbeleid 2017-2020 van Veiligheidsregio Kennemerland. De ambities voor de komende 
jaren zijn als volgt:
 Mind the gap: terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
 Bewegen voor iedereen: stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen.
 Nix18: een rookvrije en alcoholvrije jeugd. 
 Uit de dip: verbeteren van psychische gezondheid van jongeren en ouderen.

Sluit daarom waar mogelijk aan bij de regionale activiteiten die worden ingezet om deze ambities te 
verwezenlijken.
Heemstede is reeds gestart met de Rookvrije generatie, aanbevolen wordt om de activiteiten op dit 
gebied verder uit te breiden. 

Werk aan een betere gezondheid van kinderen door middel 
van structureel en integraal beleid, in plaats van losse 
interventies zonder verder vervolg. Zorg voor borging in 
het reguliere beleid. Maak daarvoor bijvoorbeeld gebruik 
van de Gezonde School, Gezonde Wijk, de Gezonde 
Gemeente aanpak of de Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) aanpak. Meer informatie hierover is te vinden bij de 
GGD-adviseur of op loketgezondleven.nl.

Zet in op het vergroten van de sociale vaardigheden van 
kinderen, bijvoorbeeld als onderdeel van de Gezonde School. 
Weerbare kinderen kunnen beter nee zeggen tegen pesten, roken, 
alcohol en drugs. 

Meer dan een derde van de 4 t/m 11-jarige kinderen in Heemstede 
wordt volgens de ouders gepest, dit is iets meer dan regionaal. 
Aanbevolen wordt nader te onderzoeken waarom het percentage 
gepeste kinderen in Heemstede hoog is, en hoe de kinderen dit zelf 
ervaren. Daarnaast kan de gemeente dit thema (opnieuw) 
bespreken met de scholen.
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Kinderen in de basisschoolleeftijd drinken veel 
vaker zoete drankjes dan jongere kinderen. 
Aanbevolen wordt om in overleg te gaan met 
scholen en buitenschoolse opvang over hun 
beleid ten aanzien van het drinken van zoete 
drankjes. Is het wenselijk/mogelijk om het 
beleid aan te passen en over te gaan op het 
drinken van water? 

Het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging, is lager dan in 2014. Het percentage dat 
regelmatig beweegt is echter hetzelfde gebleven. 
Blijf stimuleren dat kinderen voldoende bewegen. Dit kan bijvoorbeeld door meer activiteiten met 
buurtsportcoaches aan te bieden of bewegingsonderwijs te stimuleren, bijvoorbeeld The Daily Mile. 

Het buiten spelen is toegenomen in vergelijking met 2014. Buiten spelen is een zeer belangrijke vorm 
van bewegen bij kinderen. De door ouders meest genoemde belemmering in de fysieke omgeving voor 
buiten spelen is ‘te weinig speelplekken in de buurt’. Dit wordt in Heemstede vaker als belemmering 
ervaren dan regionaal. De bekendheid/ zichtbaarheid/ bereikbaarheid van speelplekken verdient 
nadere aandacht. Daarbij kan worden onderzocht of het gemis aan speelplekken verschilt tussen de 
buurten in Heemstede.

Bij 17% van de 8 t/m 11-jarigen kinderen in 
Heemstede is het beeldschermgebruik hoog 
(meer dan 2 uur per dag). Eerder onderzoek 
van GGD Kennemerland laat zien dat veel 
ouders behoefte hebben aan informatie of 
advies over het digitale mediagebruik van hun 
kind – liefst van professionals – maar dat niet 
altijd krijgen. Deze ouders kunnen geholpen zijn 
met bijvoorbeeld een ouderbijeenkomst 
Mediaopvoeding van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. 
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Kindermonitor 2018 

Dit document vormt een bijlage bij de gemeenterapportage, met daarin de resultaten van de Kindermonitor 2018 

voor Heemstede. Op basis van deze rapportage vallen ons – epidemiologen en de adviseur publieke gezondheid 

van Heemstede– een aantal resultaten op. Onderstaande opvallende bevindingen staan in willekeurige volgorde 

en zijn niet allesomvattend.  

Wat valt ons op in de gemeente Heemstede? 
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Vergeleken met 2014 zijn er in Heemstede meer 

kinderen die dagelijks groente en dagelijks fruit eten, 

dagelijks water drinken en (bijna) nooit zoete 

drankjes drinken.  

In het algemeen zijn deze voedingsuitkomsten gunstiger 

dan in de regio Kennemerland. 

 

Oudere kinderen eten minder dagelijks fruit en drinken 

vaker zoete drankjes dan jongere kinderen. 
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Het percentage ouders dat moeite 

heeft met rondkomen is in 

Heemstede, in tegenstelling tot veel 

andere gemeenten, niet sterk gedaald 

vergeleken met 2014.  Onder ouders 

van de 8-11-jarige kinderen in 

Heemstede is het percentage dat 

moeite heeft om rond te komen 

(ruim) 2 keer zo hoog als onder 

jongere kinderen. 
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In Heemstede zijn meer kinderen die 

buiten spelen dan in 2014.  

 

Het percentage kinderen in Heemstede 

dat lid is van een sportvereniging, is 

lager dan in 2014. 
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Gemiddeld hebben minder kinderen in 

Heemstede een hoog beelschermgebruik 

(meer dan 2 uur per dag) dan in regio 

Kennemerland.  

Het beeldschermgebruik neemt echter sterk 

toe met leeftijd: het percentage Heemsteedse 

kinderen met hoog beeldschermgebruik is 

onder 8-11-jarigen vier keer zo hoog dan 

onder 4-7-jarigen. 

Ook komt een hoog beeldschermgebruik veel 

meer voor bij jongens dan bij meisjes.  
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Negen op de tien ouders in Heemstede 

drinken alcohol in het bijzijn van hun 

kind. Dit is veel meer dan in regio 

Kennemerland. Hoe ouder het kind, hoe 

minder ouders rekening houden met hun 

alcoholgebruik in het bijzijn van het kind. 

 

Het overgrote deel van de kinderen 

woont in een rookvrij huis. 

 

O
M

G
E

V
IN

G
 

Het aantal kinderen in Heemstede dat 

recent is gepest is het hoogste van alle 

regiogemeenten.  

Het percentage in Heemstede is het hoogst 

onder de oudste kinderen (8-11-jaar). 
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