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Inleiding:

• Aantal kinderen en achtergrondkenmerken

• De urgentie van preventie

Thema’s:

• Kansrijke start

• Armoede en gezondheid

• Mentaal welbevinden

• Overgewicht

• Alcoholgebruik

• School en gezondheid

Waar gaat mijn presentatie over:



Bijna 300.000 kinderen t/m 18 jaar

• 13% woont in een eenoudergezin
• 19% heeft een niet-Westerse migratieachtergrond
• 25% heeft laag opgeleide ouders



De meeste Utrechtse kinderen 
voelen zich gezond en gelukkig

Kinderen in groep 7/8:
• die bij beide ouders wonen
• in een gezin met hogere welvaart wonen
• zonder migratieachtergrond
voelen zich vaker gezond

Jongeren klas 2 en 4 voortgezet onderwijs:
• die bij beide ouders wonen
• met een hoger onderwijsniveau
• zonder migratieachtergrond
voelen zich vaker gelukkigBron: GMJ, VMU

• (Heel) gezond: 86% groep 7 en 89% klas 2 en 4

• (Heel) gelukkig: 88% groep 7/8 en 87% klas 2 en 4



Het maakt uit waar je wiegje of bed staat!

Sociaal economische status (opleidingsniveau, inkomen, werk)

Bron: SCP



De urgentie van preventie (1)

 

 



De urgentie van preventie (2)
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Jongeren met jeugdhulp

Bron: CBS



De urgentie van preventie (3)

 

 



Kansrijke start (1)

• 14.925 kinderen geboren in 
provincie Utrecht in 2018

• Sterfte rond geboorte: 4,2 per 
1000 geboorten

• Circa 0,5-1% geboren in (zeer) 
kwetsbare gezinnen

• Circa 14% geen goede start bij de 
geboorte door vroeggeboorte en/of 
een te laag geboortegewicht

Bron: CBS, Perined

Eerste 1000 dagen bepalend voor een 
gezonde groei en ontwikkeling en 
kansen op een optimale ontplooiing 
op latere leeftijd



Bron: Perined

Baby’s die in 
achterstandswijken 
worden geboren, lopen 
een groter risico
op een valse start.

Vroeggeboorten en/of te laag geboortegewicht 
147 per 1000 provincie

Kansrijke start (2) 

verschillen tussen gemeenten en wijken

Meer sociale 
risicofactoren en 
minder 
beschermende 
factoren.



Armoede en gezondheid (1)
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Bron: CBS, VMU
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Beide ouders laag opgeleid

Totaal

Soms wel/soms niet - nooit genoeg geld voor (gezond) eten, zwemles/sport, 
schoenen/kleding, dokter

Armoede en gezondheid (2)
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Overgewicht

Geen lid van een club

Psychosociale problematiek

Geen zwemdiploma

Relatie armoede, gezondheid en participatie

altijd genoeg geld soms wel/soms niet - nooit genoeg geld

Bron: JGZ GGDrU



Bron: JGZ GGDrU

Mentaal welbevinden (1)

Toename psychosociale problematiek met de leeftijd



Mentaal welbevinden (2)

Bron: GGDrU Jouw GGD Check, 2017-2018

Ervaren stress, middelbare scholieren 



Overgewicht

Bron: JGZ GGDrU



Alcoholgebruik

Bron: GMJ GGDrU

44% van de ouders 
van alcohol 

drinkende jongeren 
(13-17 jr) vindt het 

goed of zegt er 
niets van



Ca. 237.000 kinderen op school

Bron: CBS



Onderwijs geeft 
toegang tot 
gezondheid 

en gezondheid 
beïnvloedt 

onderwijskansen

Schoolverzuim in Utrecht (1)

Consequenties schoolverzuim:

• Schoolprestaties ↓

• School uitval 

• Problemen later: baankans ↓, 
financiële problemen, 
gezondheidsproblemen

Bron: GMJ GGDrU, DUO/CBS



Schoolverzuim in Utrecht (2)

Risicogedrag (roken, alcohol, drugs) en 
mentale gezondheid hangen samen met 
ziekteverzuim én spijbelen

M@ZL: preventieve aanpak schoolverzuim 

Bron: GMJ GGDrU



Gezonde school



Conclusie:

De meeste kinderen in Utrecht zijn Gelukkig en Gezond

De rol van preventie:

Meer kinderen een kansrijke start geven en kansrijk laten 
opgroeien door:

• er vroeg bij te zijn;

• aandacht te hebben voor sociaal economische 
gezondheidsverschillen;

• een gezonde basis thuis, op school en in de wijk te 
bevorderen en ondersteunen.



Contact?

Nelleke de Vos: NdeVos@ggdru.nl

Zie ook:

www.ggdatlas.nl (GGD regio Utrecht)

www.volksgezondheidsmonitor.nl (VMU)

mailto:NdeVos@ggdru.nl
http://www.ggdatlas.nl/
http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/

