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ONDERWERP
Gezondheidsmonitor Kinderen 2018

KENNISNEMEN VAN
Hierbij informeren wij u over de staat van de gezondheid van de kinderen van
Albrandswaard. Dit naar aanleiding van de rapportage Gezondheidsmonitor Kinderen 2018
van de GGD Rotterdam-Rijnmond die in oktober 2018 is verschenen.

INLEIDING
De Gezondheidsmonitor Kinderen is onderdeel van het basistakenpakket dat de gemeente
als lid van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) afneemt
van de GGD-RR. Het is een van de instrumenten die gebruikt worden om te onderzoeken
hoe de gezondheid van onze burgers er voor staat. Elke vier jaar wordt landelijk door de
GGD-en een onderzoek uitgevoerd onder de kinderen van 0-11 jaar. Dit gebeurt door middel
van vragenlijsten die door de ouders ingevuld worden. Deze monitor is in de zomer van 2018
uitgevoerd.
In Albrandswaard zijn 198 ingevulde vragenlijsten ontvangen van ouders van kinderen van
0-3 jaar (respons 50%) en 219 van ouders van kinderen van 4-11 jaar (respons 46%).
Bijgevoegd vindt u een rapport met de belangrijkste resultaten. Uitgebreide informatie is te
vinden op www.GezondheidinKaart.nl.
KERNBOODSCHAP

De ervaren gezondheid van de kinderen in Albrandswaard is goed en is ook iets hoger dan
het gemiddelde van de regiogemeenten in het Rijnmondgebied (zonder Rotterdam).

TOELICHTING
De thema’s voor deze monitor waren gezondheid en ziekte, participatie, gezonde
leefomgeving, zorg en voorzieningen, sociale omgeving en leefstijl.
We geven u een aantal resultaten uit de monitor.

De meeste ouders vinden de gezondheid van hun kind onverminderd heel goed of goed.
Kinderen van Albrandswaard scoren wat gezondheid betreft ook iets hoger dan gemiddeld in
de regio. Er wordt een gezonde leefomgeving ervaren waarbij 97% aangeeft dat de
woonbuurt geschikt is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het aantal ouders dat rookt in
huis waar het kind bij is neemt de afgelopen 8 jaar gestaag af (van 7% in 2011 naar 2% in
2018).
De behoefte aan deskundige hulp en advies over het kind is ten opzichte van 2014 iets
afgenomen terwijl het huisartsenbezoek ten opzichte van 2014 wel gestegen is.
Bij 10% van de gezinnen is sprake van een echtscheiding en door 19% worden conflicten of
ruzies gemeld (ooit en nu). Plezier op school scoort met 97% hoog. 5% van de ouders geeft
aan in het afgelopen jaar moeite gehad te hebben om financieel rond te komen. Dit ligt ruim
onder het regiogemiddelde (9%).
De kinderen van Albrandswaard bewegen meer dan het regionale gemiddelde. Echter het
aantal kinderen dat minimaal een uur per dag matig tot intensief beweegt (4-11 jaar) of
minimaal een uur buiten speelt (0-3 jaar) is ten opzichte van 2014 wel afgenomen.

VERVOLG
De monitorresultaten worden gebruikt bij relevante beleidsvoorbereiding in de gemeente
zoals bij het vormgeven van de voor- en vroegschoolse educatie in 2019. Ook in regionaal
(GR GGD-RR) verband gebruiken we de resultaten voor beleidsinitiatieven.

BIJLAGEN
Gemeenterapport gezondheidsmonitor Kinderen 2018
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