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vooRwooRD

Voor u ligt het eerste rapport van de Peilingen Jeugdgezondheidszorg op basis van

gegevens, die verzameld zijn door medewerkers van afdelingen Jeugdgezondheidszorg

van GGD'en tijdens de preventieve gezondheidsonderuoeken (PGO) in het Íeguliere

onderwijs in het schooljaar 199U1992. Deze gegevens zijn op diskete aangeboden aan

het TNO-PG en aldaar venperkt. Dit rapport is daarmee een eerste concreet produkt van

de samenwerking tussen 19 GGD'en, die firngeerden als peilstations, en TNO-PG met

als doel op landelijke schaal inzicht in de gezondheidstoestand te geven. Ondanks

bezuinigingen en reorganisaties binnen GGD'en is het enthousiasme voorpeilingen groot

De koepelorganisatie van de GGD'en de Landelijke Vereniging van GGD'en formeel

de opdrachtgever van dit pmject, heeft bij deze samenwerking een stimulerende rol

gespeeld. Korte communicatielijnen over en weer, maakten dat er snel gehandeld kon

worden als dat nodig was.

Deze peilingen sluiten aan bij de wens van de overheid om door monitoring een belang-

rijk instrument te hebben om de staat van de volksgezondheid te bewaken. In de Volks-

gezondheid Toekomst Verkenning van 1993 werd er juist in de gezondheidstoestand van

jeugdigen gebrek aan inzicht gesignaleerd. Deze PGO-peilingen kunnen op relatief

eenvoudige wijze met bescheiden inzet van verschillende middelen dit inzicht vergroten.

De PGO-peiling l99lll992 signaleert dat er groepen kinderen zijn van wie de gezond-

heidstoestand speciale aandacht verdient. Gelukkig blijken de kinderen in Nederland over

het algemeen gezond te zijn. Alleen landelijke monitoring van de gezondheid van

kinderen biedt concrete aanwijzingen voor acties gericht op volksgezondheidsproblemen

bij specifieke groepen kinderen. Door de enthousiaste inzet van GCD'en, ouders en

jongeren zelf is het mogelijk om deze peilingen naar de gezondheid van kinderen in

Nederland periodiek uit te voeren.

Dr A. Dijkstra,

hoofd afdeling C-ollectieve Preventie

TNO Preventie en Gezondheid.



SAMENVATTING

Een gericht gezondheidsbeleid van de overheid ten aanzien vanjeugdigen dient gebaseerd

te zijn op inzicht in de landelijke gezondheidssituatie en in de factoren die daarop van

invloed zijn. Een methode om dit inzicht te verschaffen zijn landelijke peilingen die in

samenwerking met afdelingen Jeugdgezondheidszorg van GGD'en worden uitgevoerd.

Peilingen kunnen zowel op scholen klassikaal worden uitgevoerd als gekoppetd aan

preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO). De PGO-peilingen sluiten zoveel mogelijk

aan bij de gebruikelijke gang van zaken van een PGO. De gegevens worden decentraal

door een netwerk van GGD'en verzameld en in de computer ingevoerd en centraal

venverkt. Deze peilingen worden jaarlijks uitgevoerd, waarbij een deel van de onderwer-

pen elk jaar hetzelfde is, zoals lengte, gewicht, voorkomen van bepaalde ziekten en

medicijngebruik (continue deel). Daamaast worden er jaarlijks onderwerpen gepeild die

betrekking hebben op een actuele vraagstelling (variabel deel). De resultaten dienen het

gezondheidsbeleid van de overheid te ondersteunen, het effect van preventieve voorzie-

ningen te evalueren en een aanzat tE geven om nieuw beleid te ontwikkelen. Daamaast

kunnen GGD'en de eigen regionale uitkomsten vergelijken met deze landelijke resultaten.

Dit rapport betreft de eerste PGO-peiling die in het schooljaar l99lll992 is uitgevoerd.

Aan deze peiling hebben 19 afdelingen Jeugdgezondheidszorg van GGD'en deelgenomen

(peilstations). Van de benaderde leerlingen yoor een PGO heeft 95Vo aan de peiling

deelgenomen. DezE 5349 leerlingen zijn voomamelijk aÍkomstig van de groepen 2, 4

en 7 of 8 van het basisonderrrijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Deze steekproef

is geselecteerd door de peilstations aan de hand van richtlijnen die onder meer betrek-

king hebben op sociaal-economische achtergrond van de school, gemeentegrootte van

de vestigingsplaats van de school en onderwijstype in het voortgezet onderwijs.

In totaal hebben er nagenoeg evenveel jongens als meisjes aan de peiling meegewerkt.

De verdeling jongens en meisjes in het basisondenvijs is min of meer gelijk. Op het

LBO-MAVO zijn jongens oververtegenwoordigd terwijl er in de andere typen van het

voortgezet ondenvijs meer meisjes dan jongens zijn onderzocht. De peilpopulatie is



representatiefvoorde leerlingen in het reguliere onderwijs die doordejeugdgezondheids-

zorg in l99lll992 zijn onderzocht.

In de peiling l99lll992 zijn lengte en gewicht (biometrie), ziekte, medicijngebruik,

langdurig schoolverzuim en oordeel over de gezondheid aan het eind van het PGO als

vaste onderwerpen nagegaan. Als variabele onderwerpen zijn het gehoor, de visus

(aanwijzingen voor een 'lui oog', alleen bij groep 2 en 4 basisonderwijs), ongevallen,

aspecten van de psychosociale gezondheid (alleen bij groep 8 basisondenvijs en klas 2

vooÍtgezet ondenrijs) en luchtwegproblemen ondezocht.

De gegevens zijn verzameld met behulp van een vragenlijst die tijdens het PGO door

JGZ-medewerkers is ingevuld. De leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en klas

2 van het voortgezet onderwijs hebben, voor of na het PGO, ook zetf een vragenlijst

ingevuld. De vragenlijst is samengesteld uit onderzoeksformulieren voor de meetgegevens

(lengte, gehoor, visus e.d.) en uit (gevalideerde) vragenlijsten uit ander onderzoek.

Voorafgaand aan de peiling zijn de medewerkers in een tweetal regionale bijeenkomsten

getnstrueerd over het uitvoeren van het onderzoek en het invullen van de vragenlijsten.

De leerlingen van de peiling l99lll992 zijn gemiddeld 2 cm langer dan de kinderen

uit 1980. Kinderen in het noorden van Nederland zijn (nog steeds) langer dan de

kinderen in het zuiden. Nederlandse kinderen in de (grote) steden zfin gemiddeld kleiner

dan kinderen op het platteland. Er is geen verschil aangetoond in lichaamslengte tussen

kinderen van verschillende sociaal-economische achtergrond. Wel zijn meisjes met lager

opgeleide ouders relatief zwaarder dan meisjes met hoger opgeleide ouders. Meisjes zijn

ook relatief zwaarder dan jongens (Quetelet Index). Van de groep 4-I5-jarigen is

ongeveer 89o te zwaw.

Bij 67o van de 4-6-jarigen komt gehoorverlies voor. Trommelvliesbuisjes komen

eveneens bij 6Vo van deze leeftijdsgroep voor. Naarmate leerlingen ouder worden komt

er minder gehoorverlies voor (7-9-jarigen 3Vo; 10-12- en 13-18-jarigen 27o). Yan de

kinderen met een gehoorverlies worden in de leeftijdsgroep 4-6 jaar de meeste kinderen

naar de huisarts of KNO-arS verwezen (69?o) en in de leeftijdsgÍoep van 13 jaar en

ouder de minste (40?o). Bij oudere leerlingen die niet verwezen zijn, betreft het mogelijk

leerlingen met een bekend gehoorverlies. Walkmangebruik kan op langere termijn leiden
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tot gehoorbeschadiging. Walkmangebruik neemt toe met de leeftijd, van ruim een kwart

van de 4-6-jarigen (287o) tot ruim de helft (57Vo) bij leerlingen van 13 jaar en ouder.

In de jongste leeftijdsgroep (4-6 jaar) zijn er al kinderen die dagelijks nÍrar een walkman

luisteren. Op het voortgezet ondenvijs luisteren Surinaamse/Antilliaanse en Turkse/

Marokkaanse leerlingen vaker naar een walkman dan Nederlandse leerlingen. Van de

middelbare scholieren luisteren leerlingen van het HAVO-VWO het minst vaak naar een

walkman. Gehoor in samenhang met walkmangebruik dient met een zekere regelmaat

gepeild te worden ten einde ongewenste ontwikkelingen te kunnen opsporen.

Bij 77o van de onderzochte kinderen uit de groepen 2 en 4 zijn er voor het eerst aanwij-

zingen voor een 'lui oog' (amblyopie) ontdekt. Ongeveer een derde van deze kinderen

is naar de huisarts of een oogarts verwezen, 26Eo wordt opnieuw onderzocht door de

jeugdgezondheidszorg enbij 427o is geen vervolgondezoek afgesproken. In totaal zijn

er bij een op de acht kinderen (lZVo) in groep 2 en 4 aanwijzingen voor een 'lui oog'

gevonden (nieuw en bekend). Voor een aantal kinderen zal de behandeling geen effect

meer hebben Doordat deze kinderen slechts met één oog goed kunnen zien, hebben zij

een verhoogde kans op blindheid. Momenteel wordt landelijk een methode om systema-

tisch 'luie ogen' bij jonge kinderen op te sporen ingevoerd. Het is daarom zaak om over

vijf jaar de incidentie en prevalentie van amblyopie opnieuw te peilen.

Drie procent van de ondezoeksgroep heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek

een ongeval gehad waanroor medische hulp nodig was. Emstige ongevallen zullen gezien

de periode van terugvragen (een maand) grotendeels buiten de peiling zijn gebleven,

evenals ongelukken met dodeluke afloop. Vooral vanaf de leeftijd van 12 jaar neemt de

kans op een ongeval toe. Jongens hebben een grotere kans op een ongeval dan meisjes.

In het voortgezet onderwijs zijn de meeste ongevallen tijdens het sporten opgetreden.

Het geven van voorlichting in het voortgezet onderwijs over preventie van spoÍblessures

lijkt in dit licht een goede zaak.

Wat betreft de onderzochte psychosociale aspecten van gezondheid is het moeilijk om

op basis van de peiling conclusies te trekken. Dit heeft te maken het feit dat de vragen-

lijst door relatief veel kinderen onvolledig is ingevuld omdat zij de vragen te moeilijk
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vonden. Ook bleek de psychometrische kwaliteit van de gebruikte vragenlijst tegen te

vallen.

Van de leerlingen uit groep 718 van het basisondenuijs heeft 69o Seen zwemdiploma.

In klas 2 van het voortgezet onderwijs is dit bij 3Vo van de leerlingen het geval. ker-
lingen van het basisondenuijs en van het LBO-MAVO hebben vaker geen zwemdiploma

dan leerlingen van het MAVO-HAVO en HAVO-VWO. Een op de drie Turkse en

Marokkaanse leerlingen en ruim een op de zes Surinaamse leerlingen hebben geen

zwemdiploma. Kinderen van laag opgeleide ouders hebben eveneens vaker geen zwem-

diploma dan kinderen van hoog opgeleide ouders (17 vs l?o). Aandacht voor de zwem-

vaardigheid van deze groeperingen is van groot belang. Het afschaffen van schoolzwem-

men in veel gemeenten lijkt hiermee in tegenspraak.

Epilepsie en suikerziekte (diabetes mellitus) komen ekbij 0,21o van de onderzochte

scholieren voor. Epilepsie zal in de totale bevolking van de betreffende leeftijdsklassen

wat vaker voorkomen, omdat het speciaal ondenruijs niet in de peiling is opgenomen.

Epilepsie komt meer voor in het speciaal onderwijs dan in het reguliere ondenvijs.

Van de gehele onderzoeksgroep is 2OVo in de afgelopen 12 maanden tenminste één keer

een week of langer niet op school geweest door ziekte. tn de maand voorafgaand aan

het onderzoek heeft l77o medicijnen gebruikt. Schoolvezuim en medicijngebruik

komen het meest voor in de leeftijdsgroep 4-6 jaar. Verder verzuimen kinderen die in

een grote stad naar school gaan vaker dan kinderen die op het platteland of in een

(kleinere) stad naar school gaan, tenrijl het schoolverzuim van kinderen met lager

opgeleide ouders hoger is dan van kinderen met hoog opgeleide ouders. Ziekte van de

luchtwegen speelt bij het schoolverzuim en bij het medicijngebruik een grote rol. BU

ruim 2O7o van de kinderen met schoolverzuim en bij ruim 4OVo van de kinderen met

medicijngebruik was dit ten gevolge van luchtwegproblemen.

In de peiling is voor vijf specifieke luchtwegklachten nagegaan of leerlingen hier last

van hebben of niet. Piepen, hoesten en hoesten met opgeven van sputum komen het

meest voor in de jongste leeftijdsgroep van de peiling (4-6 jaar). Kortademigheid wordt

het vaakst in de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar gemeld, tenvijl voor aanvallen van kortade-

migheid met piepen geen verschil tussen de leeftijdsgroepen is gevonden. Piepen en



aanvallen van kortademigheid net piepen komen vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Jongens hebben vaker een combinatie van twee of meer luchtwegklachten dan meisjes

(ongens 670; meisjes 4%o).Een combinatie van luchtwegklachten komt bij kinderen van

4-6 jaar vaker voor dan bij kinderen vanaf l0 jaar. Schoolverzuim en medicijngebruik

voor de luchtwegen komen vaker voor bij kinderen die een combinatie van twee of meer

luchtwegklachten hebben dan bij kinderen die dit niet hebben. Met het oog op dit laatste

lijkt voorlichting over luchtwegproblemen, vÍoege opsporing daarvan en een adequate

begeleiding wenselijk.

Aan het slot van elk PGO is door de arts of de verpleegkundige een globaal oordeel

gegeven over de gezondheidstoestand van het onderzochte kind. Bij 97o ishet oordeel

'niet goed gezond' gegeven. Van de onderzoeksgroep is 16?o onder behandeling van

huisarts, specialist of fysiotherapeut. Aan 287o wordt er nÍuu aanleiding van het PGO

extra aandacht geschonken in de voÍm van een verwijsadvies ery'of een vewroegde

uitrtodiging voor de jeugdgezondheidszorg. Hierbij was er geen verschil tussen kinderen

die wel of niet onder behandeling zijn. Wel worden kinderen die niet onder behandeling

zijn en als 'niet goed gezond' zijn beoordeeld, vaker venpezen erVof vewroegd voor e€n

onderzoek uitgenodigd dan kinderen die onder behandeling zijn en als 'niet goed gezond'

zijn beoordeeld (72 vs 47Vo). In de leeftijdsgroep 4-6 jau is het percentage onder

behandeling (197o) en het percentage met een vervroegde uiurodiging (327o)het hoogst.

Bij twee diensten in regio Midden (dienst A en dienst B) is het percentage 'niet goed'

gezonde kinderen hoger dan bij de overige diensten, namelijk 38Vo enZ3Vo veÉus 6Vo.

In deze diensten worden kinderen niet vaker venyezen, maar in dienst A worden kinderen

wel vaker uitgenodigd voor een vervroegd ondezoek (dienst A:59Vo; dienst B: l87o;

overige diensten 237o). Deze verschillen zijn niet te veÍklaren door verschil in achter-

grondkenmerken van de onderzochte kinderen en lijken toe te schrijven aan verschillen

tussen onderzoekers. Kwaliteitsbewaking door het werken met protocollen en intercollegi-

ale toetsing kan dit soort verschillen tot werkelijke verschillen in gezondheidstoestand

terugbrengen.

Het eindoordeel van de peiling 199l/1992 is dat Nederlandse schoolkinderen van

genoemde leeftijdscategorieën goed gezond zijn, maar dat gezondheidsbevordering door
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voorlichfing en vÍoege opspoÍing belangrijk blijft en zeker govolgd moet worden. Daalbij

zal ht werken met geaccepteerde prolocollen de vergel[jkbaarheid van uitkomsten binnen

en tussen diensten verbeteÍgn en daardoor de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg in

zijn geheel verhogen
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1. INLEIDING

1.1 Peilingen Jeugdgezondhei dszorg

Voor een gericht gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheidssituatie van de

bevolking en in factoren die daarop van invloed zijn. De behoefte aan inzicht in de

gezondheidstoestand van jeugdigen bij de (gemeentelijke) overheid is zowel venroord

in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (1990) als geconstateed in het

document 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning' (Ruwaard, 1993). Door de gezond-

heidstoestand en determinanten van gezondheid in kaart te brengen en in de tijd te

vervolgen, kan dit beleid gestalte krijgen. Hierdoor kunnen ongewenste ontwikkelingen

in een vroeg stadium worden opgespoord en is er interventie mogelijk. Een dergelijk

monitoring- of peilingssysteem kan bestaan uit een netwert van peilstations, samengesteld

uit een aantal geselecteerde (inter-)gemeentel|ke gezondheidsdiensten (GGD'en) of

erkende kruisorganisaties (EKO's)(Meulmeeste r, 1992).

De ontwikkeling van de gedachte aan een landelijk netwerk van peilstations in de

jeugdgezondheidszorg is niet nieuw (Wafelbakker, 1985). In het verleden is reeds

herhaalde malen gebruik gemaakt van de medewerking van schoolartsendienstery'GGD'en

om landelijk representatieve gegevens te verzamelen ten behoeve van gezondheiddoelen.

Bekende voorbeelden hiervan zijn de peilstation-onderzoeken naar roken, alcohol- en

druggebruik onder scholieren @lomp, 1990) en naar gezondheidsbeleving en leefstijl van

schoolgaande jongeren (Vogels, 1990; Vogels, 1991). Uit de gegevens die dergelijke

onderzoeken opleveren, kan belangrijke informatie verkregen worden over de gezond-

heidstoestand van de jeugdigen en van de bevolking als geheel (Hemgreen, 1989). Door

middel van peilingen kan ook inzicht worden verkregen in de kwaliteit van de zorgverle-

ning. Tevens kunnen resultaten van landelijke peilingen dienen als referentie voor

regionaal,/lokaal verzamelde gegevens over de gezondheid.



In dit kader wordt gesproken over peilingen wanneer het onderzoek bedoeld wordt aan

de hand t i,aarvan gegevens verzameld worden. Het woord peilstation wordt gebruikt

wanneer een fysieke lokatie wordt bedoeld van waaruit de gegevensverzameling (peiling)

wordt uitgevoerd.

In de loop derjaren is er binnen de jeugdgezondheidszorg ervaring opgedaan met twee

methoden van peilingen, namelijk met klassikale peilingen en met pGo-peilingen

(Meulmeester,1992). Beide methoden maken gebruik van de jeugdgezonöeidszorgvoor

het verzamelen van gegevens, die venrolgens worden gerapporteerd íun een centraal

instituut voor verwerking, analyse en publikatie.

Bij klassikale peilingen worden de gegevens verzameld aan de hand van vragenlijsten

die klassikaal worden verspreid en ingevuld. De jeugdgezondheidszorg vervult bij de

introductie in de scholen en het klassikaal verspreiden en innemen van de vrageÍÍijsten

een essentiële rol doorop te treden als intermediair, waaöij de schmlarts/-verpleegkundi-

ge de garantie kan bieden van volledige vertrouwelijkheid. Bij klassikale peilingen gaat

het om het verkrijgen van informatie op grote schaal, waaóij bijvoorbeeld kennis over

gezondheidsbedreigende gewoonten wordt nagegaan (b.v. rookgewoonte, alcoholgebruik,

leefstijl, seksueel gedrag)(Meulmeester, 1992).

Bij PGO-peilingen worden gegevens verkregen tijdens het preventief gezondheidsonder-

zoek @Go), waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de werkwijze van het pGo.

De gebruikelijke gegevensvezameling tijdens de preventieve gezondheidsonderzoeken

in de jeugdgezondheidszorg is echter gericht op longitudinale sociaal-medische begelei-

ding van individuele kinderen en deze zal dus niet zondermeer voldoen aan eisen voor

wetenschappelijk onderzoek, zoals volledigheid en uniformiteit. Om een beeld van de

gezondheidstoestand van de Nederlandse jeugd te kunnen verkrijgen, dienen de gegevens

derhalve volgens vast protocol te worden verzameld en geregistreerd. In een systeem van

continu functionerende peilstations zou dergelijke gegevensverzameling en -rappoftage



ÍegelÍnatig kunnen worden uitgevoerd, teneinde over langere perioden trends te signaleren

(Meulmeester, 7992).

Bij PGO-peilingen is er sprake van een continue gegevensverzameling over jaren heen

van een aantal variabelen die een deel van de gezondheidsloestand (standaard deel)

weergeven zoals lenge en gewicht. Daamaast worden er ondenrerpen meegenomen voor

een eenmalige peiling om hierdoor op actuele vraagstellingen een snel en adequaat

anrwoord te kunnen geven (variabele deel).

Wil een netwerk van peilstations een landelijk beeld van de gezondheidstoestand geven

en een continue stroom van informatie kunnen leveren ter onderbouwing van het beleid

of ter evaluatie van preventieve maatregelen, dan dient door de keuze van de peilstations

de representativiteit met betrekking tot een aantal kenmerken gewaarborgd te zijn. Bij

deze representativiteit kan worden gedacht aan kenmerken zoals sociaal-economische

achtergrond, regio en mate van ventedelijking. Deze methode van peilingen vraagt tot

op zekere hoogte een continue inzet van de uitvoerende diensten (Meulmeester, 1992).

Klassikale peilingen en PGO-peilingen hebben ieder hun eigen indicatie-stelling en zijn

aanvullend op elkaar. Het is goed voor te stellen dat in de toekomst ook andere vonnen

van peilingen met ieder een eigen methodiek en indicatiestelling mogelijk zijn.

In dit kader moeten ook de rcgionale gezondheidsprofielen genoemd worden, die in

1992 uitgebracht zijn op basis van bestaande gegevens (Bloemberg 1992). De gedachte

achter een gezondheidsprofiel is dat aan de hand van een aantal gezondheidsindicatoren

en kenmerken van de bevolking, er een gericht gezondheidsbeleid ontwikkeld kan

worden. Bij deze indicatoren kan worden gedacht aan gegevens zoals loop van de

bevolking, moóiditeit en mate van afhankelijkheid. Voor jeugdigen zijn in de regionale

gezondheidsprofielen slechts enkele gezondheidsindicatoren opgenomen. Mede naar

aanleiding hiervan zijn er verschillende initiatieven ontplooid om tot regionale gezond-

heidsprofielen van jeugdigen te komen. Zo hebben de GGD Zuid-Oost Drenthe (Koop-



mans, 1992) en de GGD Rotterdam (Bun, 1994) zich toegelegd op de ontwikkeling van

een instrument om de gezondheidstoestand te meten. De GGD Midden-Kennemerland

(Smits, 1992) heeft naast het verzamelen van gegevens veel aandacht besteed aan de

toepassing hiervan in het regionale gezondheidsbeleid. Het is op dit moment nog niet

mogelijk om op basis van regionale gezondheidsprofielen een landelijk beeld te verkrij-

gen van de gezondheidssituatie vanjongeren. Naast allerlei organisatorische en praktische

problemen die hiervoor opgelost moeten worden, zijn er ook ovenvegingen van inhoude-

lijke en methodologische aard die PGO-peilingen momenteel meer geschikt maken voor

een landelijk inzicht.

1.2 Project PGO-peilingen jeugdgezondheidszorg

In 1987 is een haalbaarheidsstudie in de vorm van een proefPGO-peiling uitgevoerd als

eerste fase van het project 'Peilstations in de Jeugdgezondheidszorg'. Uit de evaluatie

van deze proefreiling bleek dat jaarlijks herhaalde gegevensverzameling door medewer-

kers van de jeugdgezondheidszorg tijdens de preventieve gezondheidsonderzoeken goed

uitvoeöaar was. Diensten voor Jeugdgezondheidszorg blijken onder bepaalde organisato-

rische randvoonpaarden, met goede instructies en begeleiding, als peilstation te kunnen

werken (Hemgreen, 1989).

De tweede fase van dit project, 'PGO-peilingen Jeugdgezondheidszorg' (oorspronkelijk

'Peilstations in de Jeugdgezondheidszorg, fase 2' genaamd) is in de periode van septem-

ber 1990 tot eind 1993 uitgevoerd. Hieöij is gebruik gemaakt van een netwerk van

afdelingen Jeugdgezondheidszorg van GGD'en, die gedurende twee opeenvolgende

schooljaren landelijke gezondheidspeilingen bij jeugdigen uitvoeren. De gegevens die

doormiddel van deze peilingen verkregen worden, worden jaarlijks gerapporteerd. Deze

rapportage behelst de eerste landelijke PGO-peiling gedurende het schooljaar l99-.lll992.



Het doel van dit project is jaarlijks informatie te verschaffen over de gezondheidstoestand

van schoolgaande kinderen enjongeren, alsmede over de factoren die daarop van invloed

zijn. Op basis van zowel de procedurele als de inhoudelijke (gezondheidskundige)

resultaten, worden aanbevelingen geformuleerd voor het gezondheidsbeleid alsmede voor

de definitieve invoering van een structuur voor PGO-peilingen in de Jeugdgezondheids-

zorg. Met het oog op dit laatste ligt het in de bedoeling om gedurende de tweede helft

van het project structurele financiering voor de PGO-peitingen te realiseren.

Het project 'PGO-peilingen Jeugdgezondheidszorg' wordt uitgevoerd door het Nederlands

Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO, in opdracht van de Landelijke

Vereniging voor GGD'en (voorheen Vereniging van Directeuren Basisgezondheidsdien-

sten) met financiële steun van het ministerie van WVC.

In de Begeleidingscommissie van het project zijn de volgende instanties vertegenwoor-

digd: de Landelijke Vereniging voor GGD'en (voorheen VDB), het ministerie van WVC,

de Geneeskundige Hoofdinspectie (CHI), de Geneeskundige Hoofdinspectie Geestellke

volksgezondheid (GHI-G), de Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

(NVJG), de Landelijke Werkgroep Sociaal verpleegkundigen in de Jeugdgezondheidszorg

(LWS), de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT), de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) en het Nederlands Instituut yoor Praeventieve Gezondheidszorg TNO

(NrPG-TNO).

1.3 Selectie onderwerpen peiling

Elke PGO-peiling betreft een aantal ondenwerpen die elke peiling worden meegenomen

en een aantal variabele vraagstellingen die per peiling wisselen, maar na verloop van tijd

herhaald kunnen worden om veranderingen in de tijd te kunnen weergeven.

De onderwerpen betreffende het variabele deel van de peiling worden in eerste instantie

geselecteerd na raadpleging van diverse bronnen en instanties zoals de achteóannen van



de verschillende leden van de begeleidingscommissie en de deelnemende GGD'en. Aan

de hand van de volgende criteria wordt er door de begeleidingscommissie de uiteindelijke

selectie bepaald:

- of er sprake is van een (potentieel) gezondheidsprobleem of van gebrek aan inzicht

in factoren die in de toekomst kunnen leiden tot een gezondheidsprobleem;

- behoefte aan inzicht in dit probleem op landelijk niveau dat niet op andere wijze kan

worden verkregen;

- beschikbaarheid van een valide instrument (wetenschappelijke haalbaarheid);

- de mogelijkheid om het instrument op landelijke schaal binnen de context van het

preventieve gezondheidsonderzoek toe te passen (praktische haalbaarheid).

In principe omvat het begrip gezondheid de brede definitie van de Wereldgezondheidsor-

ganisatie uit 1948 en niet slechts de afwezigheid van ziekte. Daaöij moet wel de

kanttekening gemaakt worden dat het bij een peiling altijd om aspecten van de gezond-

heidssituatie gaat die gemeten kunnen worden en zal dus nooit 'de gezondheid' in kaaÍ

kunnen worden gebracht.

1.4 Vraagstellingen PGo-peiling 1991/1992

De vraagstellingen betreffende het standaard deel van de peiling zijn:

l. wat is de gemiddelde en percentielverdeling van lengte, gewicht, gewicht naar lengte

en Quetelet Index (gewicht in kg/lengte in m2) van kinderen in de peiling?

2. Welk percentage kinderen verzuimt langdurig van school ten gevolge van ziekte?

3. Welk percentage kinderen lijdt aan diabetes mellitus of epilepsie?

4. Welk percentage kinderen gebruikt geneesmiddelen?

5. Welk percentage kinderen is verwezen naar de huisarts of specialist of wordt ver-

vroegd uitgenodigd door de jeugdgezondheidszorg?



6. Welk percentage kinderen is naar het oordeel van degene die het PGO verricht gezond,

matig gezond of ongezond en is hierbij een relatie met het wel of niet venrezen

worden of vervroegd uitgenodigd worden?

Zijn er bij genoemde variabelen verschillen tussen jongens en meisjes, leeftijdsgroepen,

onderwijsniveaus, regio's, gemeentegÍootte van de vestigingsplaats van de school,

etniciteit en sociaal-economische achtergrond (analyse-factoren)?

Voor het variabele deel van de peiling 199U1992 zijn de vraagstellingen geformuleerd:

1. wat is de prevalentie van een onvoldoende audiogram?

2. 'Wat is de prevalentie van trommelvliesbuisjes?

3. Wat is de prevalentie van het actuele gebruik van een walkman?

4. Wat is de prevalentie en incidentie van aanwijzingen voor amblyopie gebaseerd op

een visusverschil tussen beide ogen ery'of onvoldoende dieptezien bij kinderen in groep

2 en 4 van het basisonderwijs?

5. Y/at is de incidentie van ongevallen in de maand voorafgaande aan het preventief

gezondheidsonderzoek?

6. Wat is de prevalentie van aspecten van psychosociale problematiek en sociale compe-

tentie bij leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet

onderwijs?

7. Welke zwemvaardigheid bezitten kinderen in groep 8 van het basisonderwijs en klas

2 van het voortgezet onderwijs?

8. rWat is de prevalentie van een aantal luchtwegsymptomen?

Bij de vragen 1 tot en met 8 wordt eveneens nagegaan of er verschillen zijn tussen

verschillende subgroepen gerangschikt naar analyse-factoren.



1.5 Opzet en methode

Meetinstrument

Het meetinstrument van de peiling is een vragenlijst, die bestaat uit een standaardgedeelte

en een variabel gedeelte. Bij het samenstellen van de vragenlijst is bij voorkeur gebruik

gemaakt van bestaande, gevalideerde vragenlijsten. Bij de beantwoording van de vraag-

stelingen in de verschillende hoofdstukken wordt de gebruikte methode c.q. vragenlijst

besproken.

Gegevensverzameling

De gegevensverzameling is in principe uitgevoerd in de periode van oktober l99l Vm

mmÍt 1992, met een uitloopmogelijkheid van 3 maanden in veóand met een eventueel

te verrichten herhalingsonderzoek van het gehoor.

De vragen betreffende kenmerken van psychosociale problematiek en sociale competentie

zijn door de kinderen zelf ingevuld voor of na afloop van het PGO. Dit is individueel

en zelfstandig gedaan, dus niet klassikaal. De vragenlijst ging vergezeld van een instructie

aan het kind, waarin beschreven werd hoe de vragen moesten worden beantwoord. De

overige vragen zijn door de JGZ-medewerkers gesteld aan kinderen ery'of hun ouders.

Gegevensverwerking

De gegevens zijn door de betreffende dienst in een personal computer ingevoerd. Op

basis van het project zijn hiervoor aan de deelnemende diensten hardware en software

ter beschikking gesteld. De hardware bestond uit een personal computer (386, 33 MHz),

een monitor en een printer. Op basis van Oracle database software is door het NIPG-TNO

de applicatie "Peiling JGZ" ontwikkeld. De ingevoerde gegevem zijn door middel van

een floppy disk naar het NIPG-TNO gezonden, waaÍ ze zijn samengevoegd tot één

bestand.

De gegevens zijn ingevoerd in SPSS en gecontroleerd op onjuiste antwoorden of

antwoordcombinaties. In overleg met de diensten zijn de correcte antwoorden ingevoerd



voor zover deze te achterhalen waren. Deze geschoonde bestanden zijn gebruikt voor

de statistische bewerkingen.

De statistische analyses die in principe bij alle variabelen zijn gedaan, worden besproken

in hoofdstuk 2.4.De overige analyses zijn beschreven bij de betreffende variabele waar

ze zijn toegepasl

Draaiboek

Om een uniforme en gestandaardiseerde gegevensverzameling en -registratie mogelijk

te maken, is een draaiboek samengesteld, waarin alle stappen van de peiling zijn beschre-

ven en waarin de besliscriteria voor de verschillende vragen zfin vastgelegd. Bij het

samenstellen van het draaiboek is waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande, door

de beroepsgroepen geaccepteerde protocollen. Het draaiboek is aan alle medewerkers ter

beschikking gesteld en kan tijdens de peiling worden geraadpleegd. Tevens is benadrukt

dat bU twufel of bij vragen contact met de projectrnedewerker op het NIPG moet worden

opgenomen.

Instructie

Voorafgaand aan de peiling zijn alle medewerkers uit de deelnemende diensten in een

tweetal regionale bijeenkomsten geihstrueerd. Voorelkvan deze instructiebijeenkomsten

was een dagdeel uitgetrokken, met een tussenliggende periode tussen de beide bijeenkom-

sten van 2 à 3 weken. Tijdens de eerste instructiebijeenkomst is de gehele gang van

zaken met betrekhing tot de peiling besproken. Na een inleiding over het doel en de

uitvoering van peilingen in de Jeugdgezondheidszorg volgde een uitgebreide bespreking

van de vragenlijst en het draaiboek.

Na afloop van deze eerste b[eenkomst voerden de medewerkers het onderzoek uit bij

een beperkt aantal kinderen die niet tot de peilpopulatie behoorden. Slechts enkele

medewerkers waren hiertoe om organisatorische rcdenen niet in staaL

Tijdens de tweede instructiebueenkomst is ingegaan op vragen en opmerkingen die naar

aanleiding van het 'proefdraaien' naar vorcn kwamen. Naast het navragen en invullen

van de vragenlijst kwam daarbij de tijdsinvestering aan de orde. Tevens is nader ingegaan



op de toestemmingsprocedure. waarbij de wijze waarop de medewerking van ouders en

kinderen werd gevraagd aan de diensten zelf is overgelaten. In het draaiboek is een brief

voor de ouders opgenomen, waarin de medewerking van de dienst aan het onderzoek

is gemeld. Deze brief kon desgewenst door de diensten worden gebruikt.

Aan het eind van deze bijeenkomst is aan de diensten een presentielijst gegeven, waarop

persoonsnummers voor de kinderen waren ingewld.

Bij beide bijeenkomsten kwam het aspect van privacy aan de orde. De gegevens die bij

de peiling worden verkregen, zijn anoniem venverkt. De koppeling van persoonsnummer

en personalia van het kind blijft op dienstniveau.

Naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten zijn er nog een aantal wuzigingen en

aanvullingen in het draaiboek verwerkt. Het herziene draaiboek is aan alle medewerkers

toegezonden.

Naast de regionale instructiebijeenkomsten heeft een centrale instructie plaatsgehad ten

behoeve van de medewerkers, die verantwoordelijk waren voor de gegevensinvoer.

Tijdens deze bijeenkomst is uitleg gegeven over het gebruik van de hardware en softwa-

re, die in het kader van het project aan de diensten ter beschikking zijn gesteld. Vervol-

geru is ingegaan op de gegevensinvoer, waama door de medewerkers met de eigen

apparatuur, één of meerdere vragenlijsten zijn ingevoerd.
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2. STEEKPROEF

2.1 Selectie van GGD'en

Om een landelijk representatieve steekproef te verkrijgen zijn alle GGD'en in Nederland

benaderd met een aantal vragen naar demografische kenmerken van het verzorgingsge-

bied, namelijk het percentage grotere gemeenten, het totaal aantal kinderen in de leeftijd

van 0-18 jaar en het percentage etnische minderheden in deze leeftijdsgroep.

Venrolgens is Nederland in een viertal rcgio's verdeeld. De grote steden zijn als een

aparte regio (regio vijfl beschouwd. De samenstelling van de regio's is als volgt:

- Noord-Oost: provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel

- Noord-Wesr provincie Noord-Holland

- Midden: provincies Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland

- Zuid: provincies 7*eland, Noord-Brabant en Limburg

- Grote Steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.

De GGD'en binnen de eerste vier regio's zijn ingedeeld naar stad en platteland. Bij

"plattelandsdiensten" bestaat het verzorgingsgebied van de dienst voor minder dan25?o

uit gemeenten met 25.000 of meer inwoners. Bij "stadsdiensten" heeft tenminste 257o

van de gemeenten in het verzorgingsgebied 25.000 of meer inwoners. De steekproeftrek-

king van diensten heeft plaatsgevonden door middel van loting binnen de strata. Tegelij-

kertijd is voor elke dienst in de steekproef een reservedienst getrokken. Bij de steekproef-

trekking binnen de grote steden is Amsterdam buiten beschouwing gelaten, omdat de

GGD aldaar een eigen peilstationonderzoek uitvoert.

Het aantal GGD'en in de oorspronkelijke steekproef bedraagt22. Deze zijn in mei 1991

schriftelijk benaderd. Eén dienst heeft naar aanleiding van deze brief laten weten niet

aan het project deel te nemen en voor deze dienst is een reservedienst benaderd. Vervol-

gens is aan22 diensten een bezoek gebracht om een toelichting over het project te geven.

Tevens is tijdens deze bezoeken geihventariseerd wat het gebruikelijke schema voor het
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preventief gezondheidsonderzoek (PGO) in een dienst is en welke voorzieningen er op

het gebied van de automatisering aanwezig zijn. Van de 22 bezochte diensten konden

er 3 niet aan de peiling deelnemen. Eén van deze diensten is door een reservedienst

vervangen. Tenslotte heeft één dienst tijdens de instructieperiode alsnog besloten om niet

aan de peiling mee te doen. De peiling 199l/1992 is derhalve door 19 GGD'en uitge-

voerd.

In verband met de anonimiteit is er geen overzicht van de deelnemende GGD'en in het

rapport opgenomen. Redenen om niet aan de peiling deel te nemen betreffen voomÍrme-

lijk onvoldoende menskracht en deelname aan andere onderzoeksprojecten.

2.2 Selectie van kinderen

In de opzet worden jaarlijks ongeveer 6000 kinderen in de peiling opgenomen, hetgeen

neeÍkomt op 300 kinderen per dienst. Deze kinderen zijn afkomstig uit de groepen 2,

4 en 8 van het basisondenuijs en klas 2 van het voortgezet ondenvijs, ofuit de gÍoepen

die hier het dichtst bij liggen. Dit is aftrankelijk van het schema voor het preventief

gezondheidsonderzoek (PGO-schema) dat doorde betreffende diensten wordt gehanteerd.

Per dienst zijn er derhalve 75 kinderen per gÍoep in de peiling opgenomen. Per dienst

mag maximaal één groep uitvallen. Kinderen uit het speciaal ondenvijs blijven bij deze

peilingen buiten beschouwing, aangezien zij niet aan het reguliere PGO programma

deelnemen.

De steekproef van 6000 kinderen is groot genoeg om te kunnen differentiëren naar

leeftijdsgroep, geslacht, sociaal-economische status en regionale ligging.

De selectie van scholen en klassen is door de diensten uitgevoerd. Hierbij zijn de

volgende richtlijnen gehanteerd:

- in principe is een klas of groep in zijn geheel in de peiling opgenomen. Het was de

venvachting dat hierdoor op landelijlíregionaal niveau geen rekening gehouden

behoefde te worden met de verhouding jongens en meisjes;
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bij (grote-)stadsdiensten zijn de kinderen afkomstig van scholen uit plaatsen met

20.000 inwoners of meer. De scholen voorbasisonderwijs zijn gekozenuit wijken met

verschillende sociaal-economische status. Bij het voortgezet onderwijs is geselecteerd

op onderwijsniveau, waarbij bij voorkeur de "uitersten" LBO en HAVO/W/O

vertegenwoordigd zijn, eventueel aangevuld met een "tussengÍoep" b.v. MAVO;

bij plattelandsdiensten zijn de kinderen afkomstig van scholen uit plaatsen met minder

dan 20.000 inwoners. tndien dit bij het voortgezet ondenvijs niet mogelijk was, is

uitgeweken naar de kleinste grote plaats, die echter wel duidelijke plattelandskenmer-

ken moest hebben. De scholen voor basisondenvijs zijn van verschillende denominatie.

Bij het voortgezet onderwijs is geselecteerd op onderwijsniveau, volgens de richtlijnen

zoals hierboven vermeld.

2.3 Beschrijving achtergrondgegevens

Leeftijdsgroep

De leeftijd van het kind is de leeftijd in hele jaren op de dag van onderzoek. Voor de

analyse zijn er vier leeftijdsgroepen gemaakt, namelijk 4-6 jaar,7-9 jaar, l0-12 jaar en

13 jaar en ouder.

PGO-groep

Voor de indeling naar PGO-groep is uitgegaan van de groep van het basisonderwijs of

de klas van het voortgezet ondenrijs waaruit de kinderen afkomstig zijn (schema 2.1).

*henta 2.1 lndeling PGogroep

PGO4roep

groeg 2
gíoep 4
groep 7/8

klas 2 VO

basisonderwijs, groep l, 2 en 3
basisonderwijs, groop 4, 5 en 6
basisonderwijs, groep 7 en 8

vooÍtgezet onderwijs, klas 1 , 2 en 3
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Onderw[isniveau

De schooltypen waaruit de peilpopulatie afkomstig is, zijn in vier onderuijsniveaus

ingedeeld. Naast het basisondenvijs worden er binnen het voortgezet ondenvijs drie

onderwijsniveaus onderscheiden. Het LBO en de LBOÀ4AVO brugklas vormen de groep

LBO-MAVO; het MAVO en de MAVO/HAVOíVWO) brugklas vorÍnen de groep

MAVO-HAVO; het HAVO, het VWO en de HAVO/VWO brugktas vonnen de groep

HAVO-VIWO.

Regionale verdeling

Voor de analyse is dezelfde regio-indeling gebruikt als vermeld bij de selectie van

GGD'en.

Gemeentegrootte

Bij de indeling naar gemeentegÍootte is uitgegaan van de grootte van de vestigingsplaats

van de school. Dit hangt samen met het feit of een GGD als 'plattelandsdienst', 'stads-

dienst' of 'gtote-stadsdienst' aan de peiling deelneemt. Kinderen die door een 'platte-

landsdienst' zijn onderzocht zullen in principe in een plaats met minder dan 20.000

inwoners naar school gaan, terwijl kinderen die door een 'stadsdienst' zun onderzocht

afkomstig zijn van scholen in plaatsen met 20.000 inwoners of meer. Kinderen die door

een 'grote-stadsdienst' zijn onderzocht, gaan in de betreffende grote stad naar school.

Gezinsgegevens

Bij de gezinsgegevens en andere achtergrondkenmerken zoals euriciteit wordt uitgegaan

van de gegevens van de oude(s) ery'of anderen die de ouderrol vervullen in het gezin

waaÍtoe het kind behoort. De beschrijving van de gezinsgrootte is gebaseerd op het aantal

kinderen dat ten tijde van het onderzoek in het gezin verblijft (thuiswonende kinderen).

Een ouder is buitenshuis werkend wanneer hij/zij (buitenshuis) betaald werk verricht,

waaóij erin principe sprake moet zijn van een formeel dienstverband. Onderbuitenshuis

studerend wordt verstaan dat een ouder een studie volgt aan een universiteit, hogeschool

of instelling voor hoger beroepsondenvijs. Wanneer niet aan deze voonpaarden voor
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buitenshuis werkend of studerend is voldaan, is een ouder als 'niet buitenshuis wer-

kend/studerend' beschouwd.

Etniciteit

De etniciteit van de kinderen is afgeleid van het land van herkomst van de vader. Hieöij

is in principe gebruik gemaakt van de nationaliteit van de vader. Dit geldt niet wanneer

de vader de Nederlandse nationaliteit heeft maar in Suriname of op de Nederlandse

Antillen is geboren; de betreffende kinderen zijn ot de Surinaamse/Antilliaanse bevol-

kingsgroep gerekend.

Bij kinderen uit een één-oudergezin zonder vade(figuur) is het land van herkomst van

de moeder genomen. Wanneer het land van herkomst van de vader ontbrak of onbekend

was, is eveneens uitgegaan van het land van herkomst van de moeder.

De volgende erdsche groepen zijn onderscheiden: Nederlands, Surinaams/Antilliaans,

TurltsMarokkaans en anders. Tot de groep TurksMarokkaans behoren ook kindercn van

Tunesische en Algerijnse herkomst.

Schoolopleiding ouders

Als maat voor de sociaal-economische achtergrond van het kind is gebruik gemaakt van

de hoogste voltooide schoolopleiding van de ouders. In principe is de schoolopleiding

van de vader genomen. Bij kinderen uit een één-oudergezin zonder vade(figuur) is de

schoolopleiding van de moeder genomen. Wanneer de opleiding van de vader ontbrak,

onbekend was of als 'anders' was geclassificeerd, is eveneens uitgegaan van de schoolop-

leiding van de moeder. Wanneer bij kinderen van Turkse of Marokkaanse herkomst de

opleiding van de vaderniet bekend was, is deze als '(geen) lagere school' ingeschat. Dit

lijkt een realistische inschaUing op basis van andere onderzoeken (o.a. Meulmeester,

1988) en op grond van de gegevens van Turkse en Marokkaanse ouders in de peiling

van wie het opleidingsniveau wél bekend is.

De schoolopleiding van de ouders is als volgt ingedeeld: (geen) lagere school, LBOMA-

VO, HAVO/VWOÀIÍBO en HBO/Universiteit.
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2.4 Statistische analyse en Analysefactoren

Voor de gegevensverwerking is in principe gebruik gemaakt van het statistisch verwer-

kingsprogramma SPSS. Frequenties zijn afgerond tot op hele procenten, waardoorde som

van frequenties gÍoter of kleiner dan 100 kan zijn. Een verschil tussen twee frequenties

is getoetst met de Chi-kwadraat toets, waarbu een p-waarde kleiner dan 0,01 als statis-

tisch significant is beschouwd. Indien bij een variabele andere analysetechnieken zoals

logistische regressieanalyse of variantieanalyse zijn gebruikt, is dit in het betreffende

hoofdstuk beschreven. De resultaten van logistische regressieanalyse zijn uitgedrukt in

odds ratio's, waaöij de odds ratio (OR) een schatting van de kans weergeeft ten opzichte

van een referentiegroep (OR=l). ln de betreffende tabellen zijn in principe alleen de

significante analysefactoren vemreld. De odds ratio's behorend bij een analysefactor zijn

hierbij gecorrigeerd voor de overige factoren die in de tabel zijn vermeld.

In schema 2.2 wordt een overzicht gegeven van de achtergrondkenmerken die als

analysefactoren zijn gebruikt.

Met een Multiple Correspondentie Analyse is de samenhang tussen de achtergrondvaria-

belen onderzocht.
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*henta 22 Ornzicht analyseíacloren peiling JGZ 1991n992

Geslaót

Leeftijdsgroep

PGOnroep

Onderwijsniveau

Gemesntegíootte

Etniciteit

&hoolopleiding oudes

Regio'

J0ngens
meisjes

4-6 iaar
7-9iaar
10-12 iaar
13 jaaÍ en oudeí

groep 2
groep 4

groep 7/8

klas 2 VO

basissdlool

LBGMAVO

MAVO-HAVO

HAVO-VWO

platteland

stad

grots stad

Nedsílands

Surinaams/Antilliaans

Turls/Marokkaans

anders

(onbekend)

(geen) lagere school

LBO/li,lAvO

HAVo/VWo^rBO

HBO/Universiteil

(onbskend)

Noordoost

Nmrd-wesl

Midden

Zuid

GÍots stsdsn

' wordt nist in elke analyse gebruil«

2.5 Kenmerkenpeilpopulatie

Respons en non respons

Volgens de onderzoeksopzet zouden er door 20 afdelingen Jeugdgezondheidszorg van

GGD'en in totaal 6000 kinderen worden onderuocht.

In het kader van de peiling 199U1992 zijn door de 19 deelnemende GGD'en 5622

kinderen uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Er zijn 5381
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kinderen op dit onderzoek verschenen, waarvan er 5352 aan de peiling hebben meege-

werkt. Van 3 van deze kinderen was het geslacht niet ingevuld en niet meer te achteÍha-

len.Zij zijn daarom niet bij de peilpopulatie geteld. De uiteindelijke peilpopulatie bestaat

dan ook uit 5349 kinderen, hetgeen neerkont op een respons van957o. Het merendeel

van de deelnemende kinderen (97Vo) is na de eerste uitnodiging op het onderzoek

verschenen, terwijl 3Vo meer dan één uitnodiging heeft gekregen.

De non-responsgrcep bestaat uit 273 kinderen (57o). Yan deze groep hebben 58 kinde-

rery'ouders hun medewerking aan de peiling geweigerd (lVo van de uitgenodigde kinde-

ren). Van de non-rcsponsgroep zijn 32 kinderen wel op het PGO verschenen en 241

kinderen niet, ook niet na een hertraalde uitnodiging. Redenen waarom kinderen niet

verschenen zijn geen belangstelling (85), het kind is van school af of verhuisd (26), het

kind is ziek (20), andere redenen (23) en voor 87 kinderen is geen reden bekend. In de

non-responsgroep is het percentage jongens en meisjes gelijk. De non -respons is in het

voortgezet onderwijs hoger dan in het basisondenuijs. Dit betreft met name de ondenvijs-

niveaus LBO-MAVO en MAVO-HAVO. De non-respons is relatief het gÍootst in de

steden, daama in de grote steden, terwijl op het platteland de non- Íespons het laagst is.

De respons van de peiling (957o) is aanzienlijk hoger dan die van een recenteluk

gehouden onderzoek bij basisscholieren, waarbij een vragenlust rechtstreeks via de

scholen is verspreid (respons 74Vo; in de grote steden respons 52?o) (Janssen, 1994). Dit

wijst erop dat voor onderzoek bij schoolgaande kinderen in Nederland de jeugdgezond-

heidszorg een belangrijke ingang vomlt, waardoor een hoge respons bereikt kan worden.

Geslacht

De peilpopulatie bestaat uit 5l7o jongens en 497o meisjes. Dit komt overeen met de

landelijke geslachtsverdeling van jeugdigen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar (CBS,

1992).
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Leeftijd en geslacht

De peilpopulatie is als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld: 2l7o is 4-6 jaar otd,247o

7-9 jaar,23?o 10-12 jaar en 26Vo is 13 jaar of ouder. In de oudste leeftijdsgroep zijn

meerjongens dan meisjes onderzocht. In de overige leeftijdsgroepen is de geslachtsverde-

ling nagenoeg gelijk (tabel 2.1).

Taóel 2., Prooentlsle gsslachtswrdeling van de peilpopuhtio naaÍ l€€Ítijdsgro€p

Leeftijdsgroep 4-6 ladt
(n=14s1)

o/on

7-9 jaar

(n=1 269)

ay'cll

10-12'par
(n=128)

%n

13 jaar en oud€r
(n=1401)

%n

rA

52

51

49

,ongens

meisjes

49

51

PGO-groep

Vijf van de 19 diensten hebben 3 in plaas van 4 PGO-groepen onderzocht. Bij 2 van

deze 5 diensten zijn geen kinderen van groep 4 van het basisondenvijs onderzocht en

bij de overige 3 diensten is groep 7 of 8 van het basisonderwijs niet in het onderzoeks-

schema opgenomen. Drie diensten hebben de kinderen van het basisondenrijs uitgenodigd

op geboortejaar, de overige diensten zijn hierbij uitgegaan van de groep waarin het kind

zit. Bij het voortgezet onderwijs zijn in principe alle kinderen uit de geselecteerde klassen

onderzocht, ongeacht hun geboortedatum.

Van de peilpopulatie komt287o uit groep 2,237o uit groep 4,227o uit groep 718 en277o

uit klas 2VO.

Onderwijsniveau en geslacht

De peilpopulatie is voor 737o afkomsrig uit het basisonderwijs, ll%o zit op het LBo-

MAVO, 8?o op het MAVO-HAVO en 7Vo op het HAVO-VV/O. In het basisondenvijs

is de geslachtsverdeling gelijk, terwijl in het voortgezet onderwijs meer jongens (547o)

dan meisjes (467o) zijn onderzocht. Dit verschil wordt verklaard doordat op het LBO-

MAvo de jongens sterk zun oververtegenwoordigd. Bij de overige schooltypen in het

voortgezet ondenvijs zijn er meer meisjes dan jongens onderzocht (tabel2.2).
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Tabl22 Prcrr,nttele gelachtswrdeling van de peilpopulatie naar onderuijsnirnau

Onderwils-

nir,sau

Bao LBOMAVO MAVO-HAVO HAVGVWO
(n=3911) (n=s8a) (n-455) (n=389)

ololt olon %n %n

,0ngom

meisjes

49

51

66u
34 56

49

51

Regio en gemeentegrootte

Tabel2.3 geeft de regionale spreiding van de peilpopulatie in vergelijking met het totale

aantaljeugdigen van 0 tot en met 19jaar dat op I januari 1992inde betreffende regio's

woonde (CBS, 1992).

Iaóer 2.3 Regionalo spíeiding van de p€ilpopulatie vsrgslek€n met de landeliik€ v€Ídsling

Regio

Peilpopulatie

(n=$a9)
alotl

Ladelijk
(N=3.78s.$s)

%N

Noordoool 19

Noord-Wsst 22

Middsn 37

Zuid 22

Van de peilpopulatie is 567o afkomstig van scholen op het platteland, 287o komt van

scholen in een stad, terwijl 76?o yan de kinderen in een grote stad naar school gaat.

Landelijk gezien woont 337o van de O-l9-jarigen op het platteland,55To woont in een

stad, terw{l lL%o in één van de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht

of Eindhoven woont (CBS. 1992).

De verdeling van de peilpopulatie over stad en platteland binnen de regio's Noord-Oost,

Noord-West, Midden en Zuid is weergegeven in tabel 2.4.

18

15

43

24

22



T*eI2.1 Prcrr,nwele vedeling van de regio's nasr stad sn plattrland

Regio NoordOoat
(n=1031 )

el"n

Nmd-West
(n=1 Í74)

olon

Midden

(n=1967)

,kt

Zu;d

(n=11r4

%n

stad (irrl. grots sbd)

dattoland

Tnwel op het platteland als in de (grote) steden is ongeveer driekwart van de peilpopula-

tie afkomstig van het basisonderwijs (tabel 2.5). Bij het voortgezet onderwijs is tlet

HAVO-VWO in de stad relatief ondervertegenwootdigd. In de grote steden zfin er Íelatief

meer kinderen van het LBO-MAVO ondenocht, terwijl daar het aandeel van kindeÍen

van het MAVO-HAVO relatief laag is. Op het platteland is de verdeling over de onder-

wusniveaus nagenoeg gelijk.

Iaóer 2.5 Píocent/ele verdsling van d€ pgilpopulatie naaÍ ondsÍwiisnivsau En plan€hnd, stad en 'gÍob sled'

§5

tls

44

56

25 50

75 50

0nderwijsniveau

plaflsland

(n=2996)

ololl

sad 'gÍob strd'
(n=1459) (n=884)

o("n otofl

Basisonderwijs

LBOMAVO

MAVO-HAVO

HAVO.WO

ló

10

I
8

74

11

Í0

5

Etnische groepen

In de gehele peilpopulatie is 897o van Nederlandse herkomsÍ, 47o is van TuÍkse of

Marokkaanse herkomst, 2?o isvan Surinaamse of Antilliaanse herkomst, terwul 47o ntet

tot één van deze groepen behoort. Yan lVo van de kinderen is de etniciteit niet bekend.

Van de gehele populatie 0 tot en met 20 jarigen in Nederland heeft 949o de Nederlandse

nationaliteit terwUl 47o de Tu*se of Marokkaanse nationaliteit heeft (CBS, 1992).

Wanneer ook rekening wordt gehouden met het land van geborte van kinder€n en

ouders, is 57o van Turkse of Marokkaanse herkom sten4To van Surinaamse of Antilliaan-

se heÍkomst (CBS, 1993 en 199317). Dit betreft de eerste én tweede generatie niet-

7S

14

5

I
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Nederlandse jongeren van 0 tot en met 19 jaar. Het percentage Surinaamse/Antilliaanse

kinderen in de peiling is lager dan dit landelijke cijfer. Dit kan grotendeels worden

verklaard uit het feit dat Amsterdam niet in de steekproef zit, waardoor een groot deel

van de Nederlandse Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap wordt gemist.

In de grote steden zijn de hoogste percentrges niet-Nederlandse leerlingen. Het percenta-

ge Nederlandse kinderen bedraagt hier 70, terwijl op het platteland 967o van de kinderen

van Nederlandse herkomst is.

Binnen de verschillende onderwijsniveaus is de verdeling naar etniciteit zoals vermeld

in tabel 2.6.

Ióel 2.6 Píocentiele vsÍdeling van d€ poilpopulatis naaí etnicitsit en ondeíwijsnivsau

Onderwijs-
nivsau

Etnicileit

HAVO.WO
(n=3&)

lon

BaO

(n=391 Í )

Yoíl

LBGMAVO
(n=584)

lotl

MAVO.HAVO
(n=155)

el"n

NsdeÍlands

Surinaams/Antilliaans

Turk/Marokkaans

anders

onbekend

90

2

3

5

0

Schoolopleiding ouders

Bij schoolopleiding van de ouders is uitgegaan van de opleiding van de vader en indien

deze onbekend is, de opleiding van de moeder.

In de peilpopulatie heeft l2lo van de kinderen ouders met opleiding '(geen) lagere

school', 42Toheeftouders met opleiding 'LBOMAVO'. 2l?oheeftouders met opleiding

'HAVO/VWO^4BO', terwijl l87o van de kinderen ouders heeft met opleiding 'HBOru-

niversiteit'. Yan'l7o van de kinderen is de opleiding van de ouders niet bekend. Dit

betreft voomamelijk kinderen van het voortgezet onderwijs en wel met name van het

LBO-MAVO en MAVO-HAVO.

Over de schoolopleiding van ouders in Nederland zijn weinig gegevens vooÍhanden. In

de CBS Gezondheidsenquéte 1985 (Swinkels, 1989) zijn over 04 jarigen gegevens
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2

6
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verzameld, waaÍonderhet opleidingsniveau van de ouders. De kinderen waarcp de CBS-

gegevens betrekking hebben, zijn in de periode 198G1985 geboren en zullen ten tijde

van de peiling l99lll992 het basisonderwijs volgen. In tabel 2.7 zijn de gegevens van

de basisscholieren in de peilpopulatie vergeleken met de cijfers van het CBS.

ïabl2.7 Yegeliiking schoolopleiding ouders van basisscholieren in peilppulaÍe met gegevens CBS

Schoobd€idim

Basissóoliersn poilpopulali€

vadsrs (svt. moeders)'
(n=sÍ1)
ohn

vadem

(n$21)
%n

moedea
(n441)
cldl

(geen) BaO

LSo ,!AVO

HAVO/Y'rt/O^,lBO

HBO/UniveÍsiEit

12

41

24

21

í5

8
34

2.

t5

35

37

í3

1 
opleiding vadert indien onbekend opleiding moeder. Bij 3F/. geen opleiding bekend.

Gezinsgegevens

Van de kinderen komt 93Vo uit een gezin waarin twee volwassenen aanwezig zijn die

in dat gezin de ouderrol vervullen. Ruim 67o van de kinderen komt uit een één-ouderge-

zin. Surinaamse/Antilliaanse kinderen zijn relatief vaker aÍkomstig uit een één-oudergezin

dan kinderen uit de andere etnische gÍoepen.

De helft van de kinderen (527o) komt uit een gezin met twee thuiswonende kinderen,

277o |lehoorl tot een gezin met 3 kinderen enbij 72Vo zijn er 4 of meer thuiswonende

kinderen. Negen procent is enig kind. ZesenveeÍig prccent van de kinderen is de oudste

in het gezin, 37Vo is het tweede kind en 12?o is het derde kind.

Van de kinderen uit een twee-oudergezin heeft 927o eenbuitenshuis werkende/studerende

vader en437o een werkende/studerende moeder, terwijl 53Vo vande kinderen een moeder

heeft die full-time huisvrcuw is. Van de werkende/studerende vaders heeft 977o een

volledige baarVstudie en van de werkende/studerende moeders heeft 467o een deeltijd-

baary'-studie voor 16 uur per week of minder, 42Vo een deeltijdbaary'-studie voor meer

dan 16 uur per week en l77o een volledige baan/studie.
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ln de twee-oudergezinnen neemt het percentage buitenshuis werkende/studerende moeders

toe naamate de kinderen ouder worden (tabel 2.8). Van l7o van de kinderen uit een

twee-oudergezin is het niet bekend of de moeder al dan niet buitenshuis werld/studeert.

Deze kinderen zijn in de tabel buiten beschouwing gebleven

Ióer 2.8 Procsnt;sle vsídeling buitenshuis w€Íkenda/studerende moedeÍs van kinderen uil gsn twsèoud€ígszin naaí leeÍtiidsgÍo€p

4-6iaar 7-9 iaaÍ 10-12par
(n=Í 1 1o)

13 jaar en uder
(n=Í26í)(n=1343) (n=1176)

Buibnshub werlandd
sludeÍBnde mo€der oldl %n %n ol&

F

nee

37 40 48 50

63 60 52 50

Voor kinderen uit een één-oudergezin zijn geen betrouwbare gegevens over al dan niet

buitenshuis werkende ouders beschikbaar, omdat voor hen vaak gegevens van beide

ouders zijn ingevuld, dus ook van de ouder die niet tot het gezin behoort.

Samenhang tussen de achtergrondgegevens

Met behulp van Multiple Correspondentie Analyse is onderzocht of er een samenhang

bestaat tussen de achtergrondvariabelen geslacht, leeftijdsgroep (naar categorieèn geboor-

tejaren), PGO-groep, ondenrijsniveau, regio, gemeentegrootte, e§rische groep, schoolop

leiding ouders en opvoedingssituatie (onderscheiden in twee-oudergezin, één-oudergezin

en anders (waaronder onbekend)). Met deze analyse zun twee dimensies onderscheiden.

De eerste dimensie maakt onderscheid tussen basisondenvijs en voortgezet onderwijs.

Leeftijd hangt vanzelfsprekend hiemree samen. Bij leerlingen van het voortgezet onder-

wijs zijn de ehiciteit en de schoolopleiding van de ouders vaker 'onbekend', terwijl ook

de opvoedingssituatie vaker 'anders' (waaronder onbekend) is dan bij leerlingen van het

basisondenrijs.

De tweede dimensie heeft een geografische betekenis en wordt bepaald door regio en

gemeentegrootte. De verdeling van de achtergrondkenmerken is voorkinderen afkomstig

van het platteland en de stad vrijwel gelijk. Kinderen vÍul niet-Nederlandse herkomst en

kinderen van laag opgeleide ouders (opleiding (geen) lagere school) gaan relatief vaker
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in de 'grote stad' naar school. Ook is door leerlingen in de 'grote stad' de opvoedingssi-

tuatie vaker 'anders' (waaronder onbekend) genoemd. Wat de ondezochte PGO-groepen

betreft komen met name de groepen 3 en 6 en in mindere mate gÍoep 5 van het basison-

denvijs vaker voor in de 'grote stad', terwijl groep 2 meer samengaat met platteland. BU

het voortgezet onderwijs gaat klas I iets meer samen met 'grote stad' en klas 3 met stad.

2.6 Landelijke representativiteit

Geslacht

In het basisonderwijs is de geslachtsverdeling gelijk. In het voortgezet onderwijs zijn

meer jongens dan meisjes onderzocht. Dit betreft met name het LBO.

Leeftijd

De leeftijdsgroepen van de peilpopulatie zijn geselecteerd.

PGO-groep

De onderzochte groepen van het basisonderwijs en klassen van het voortgezet ondenvijs

zijn in principe de groepen en klassen die volgens het werkschema van de deelnemende

diensten in het schooljaar 199U1992 voor een preventief gezondheidsonderzoek zouden

worden uitgenodigd. De peilpopulatie kan dan ook als representatief worden beschouwd

voor de PGO-groepen die in dit schooljaar door de jeugdgezondheidszorg in Nederland

zijn onderzocht.
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Onderwijsniveau

Het onderwijsniveau is geselecteerd. Het LBO-MAVO is iets sterker vertegenwoordigd

dan het MAVO-HAVO en HAVO-VWO. Het speciaal ondenrijs is niet in de peiling

opgenomen.

Gemeentegrootte

Een verschil in indeling, namelijk bij het CBS naar grootte van de gemeente \ilaar

kinderen wonen en in de peiling naar grootte van de plaats waar kinderen noar school

gaan, maakt dat niet kan worden aangegeven in hoeverre de verdeling over stad en

platteland in de peilpopulatie landelijk representatief is. Het percentage van de peilpopu-

latie dat in een grote stad naar school gaat (167o), is iets hoger dan het percentage dat

volgens opgave van het CBS in de grote steden woont (121o). Dit kan verklaard worden

doordat met name bij het voortgezet ondenvijs een deel van de leerlingen die in de grote

stad naar school gaan, buiten de grote stad zullen wonen.

Er lijkt in de peiling een oververtegenwoordiging te zijn van kinderen van het platteland.

Conglomeraten van kleinere plaatsen die recentelijk bij de gemeentelijke herindeling zijn

ontstaan, worden echter in landelijke cijfers tot de steden gerekend, terwijl zij in de

peiling als afzonderlijke dorpen zijn beschouwd. Vergelijking van de gegevens van de

peiling met landeluke cijfers is op dit punt dus niet zondermeer mogelijk.

Etniciteit

Het percentage niet-Nederlandse kinderen is in de peilpopulatie hoger dan in de gehele

populatie 0 tlm 20 jarigen in Nederland. Bij de landelijke cijfers (CBS) wordt echter

uitgegaan van de nationaliteit, zodat de Antilliaanse en een groot deel van de Surinaamse

kinderen tot de Nederlandse bevolkingsgroep worden gerekend. Echter ook wanneer de

Surinaamse en Antilliaanse kinderen uit de peilpopulatie met de Nederlandse kinderen

worden meegerekend, blijft de oververtegenwoordiging van niet-Nederlandse kinderen

bestaan.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van CBS-gegevens met betrekking tot geboorteland,

dan blijkt dat het percentage eersÍe én tweede generatie Surinaamse/Antilliaanse kinderen
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in Nederland hoger is dan het percentage Surinaamse/Antilliaanse kinderen in de

peilpopulatie. Dit is waarschijrÍijk het gevolg van het feit dat Amsterdam niet in de

peiling is betrokken.

Schoolopleiding ouders

Vergeleken met CBs-gegevens van ouders in Nederland, zijn er bij de leerlingen van

het basisonderwijs in de peilpopulatie relatief meer kinderen van ouders met een LBO/-

MAVO-opleiding en relatief minder kinderen van ouders met een HAVO/VWOAÍBO-

opleiding. De percentages met opleiding (geen) lagere school en opleiding HBOAJniversi-

teit komen vrijwel overeen.

Voor het voortgezet onderwijs is geen vergelijkingsmateriaal voorhanden. Van relatief

veel middelbare scholieren (l8Vo) is de schoolopleiding van de ouders niet bekend. Dit

betreft met name leerlingen van het LBO-MAVO en MAVO-HAVO.

Conclusie

Samenvattend mag gesteld worden dat de peilpopulatie landelijk representatief is voor

de PGO-groepen en de leeftijdsgroepen die in het reguliere onderwijs door de jeugdge-

zondheidszorg in Nederland worden ondezocht, waarbij de onderzochte groepen in het

basisonderwijs tevens Íepresentatief zijn naar geslacht. In het voortgezet onderwijs is dit

laatste niet het geval (schema2.3). Het percentage TurkseMarokkaanse kinderen in de

peilpopulatie komt vrijwel overeen met het percentage in de bevolking van Nederland.

Het percentage Surinaamse/Antilliaanse kinderen in de peilpopulatie is lager dan in de

bevolking venracht wordt op basis van cijfers met betrekking tot geboorteland. Over het

algemeen is het percentage Nederlandse kinderen in de peilpopulatie lager dan het

landelijke percentage van kinderen nret de Nederlandse nationaliteit.

In hoeverre de rezultaten landelijk representatief zijn naar onderwijsniveau, gemeente-

grootte en opleidingsniveau van de ouders is niet na te gaan door gebrek aan soortgelijke

gegeven§.
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3. BIOMETRIE

3.1 Inleiding

Bij leerlingen uit de groepen 2, 4 en 718 vut het basisonderwijs en klas 2 van het

voortgezet onderwijs zijn lengte en gewicht gemeten, als een algemene indicator van de

gezondheid. Tevens kan deze indicator aangeven in hoevene de onderzoeksgroepen bij

de jaarlijkse peilingen gelijk zijn.

In dit hoofdstuk zijn de biometrie-gegevens beschreven en is onderzocht welke achter-

grondkenmerken aan deze gegevens gerelateerd zijn. Daamaast is een vergelijking

gemaakt met de referentiewaarden voor lengte naar leeftijd en voor gewicht naar lengte

uit de groeistudie van 1980 (Roede, 1985).

3.2 Methode

Lengte

Bij het meten van de lengle staat het kind op blote voeten, met hielen, billen en schou-

deöladen tegen de wand. De lengte wordt tot op 0,1 cm nauwkeurig afgelezen.

Gewicht

Bij het meten van het gewicht heeft het kind alleen een onderbroek aan. De weegschaal

wordt aan het begin van de zitting en na elke l0 kinderen op de 0 stand ingesteld. Het

gewicht wordt op 500 gram nauwkeurig afgelezen. Zo nodig is naar beneden afgerond

tot op de dichtstbijzijnde 500 gram.

Gewicht gecorrigeerd voor lengte

Het gewicht naar lengte en de Quetelet Index zijn beide een maat voor het lichaamsge-

wicht in relatie tot de lengte.
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Voor het berekenen van gewicht naar lengte is de lengte ingedeeld in 2-cm groepen. De

lengleklasse wordt genoemd naar de waarde van het klasse-midden. dus de lengteklasse

'l2l cm'loopt van 120,0 tot en met 121,9 cm.

De Quetelet Index is berekend door het gewicht in kilogrammen te delen door het

kwadraat van de lengte in meters.

Leeftijd

De onderzoeksgroep is ingedeeld in halfjaarsklassen. Dit is gebeurd op grond van de

bereikte leeftijd op het moment van onderzoek.

Regio

De grote steden zijn ingedeeld bij de regio waartoe de provincie behoort waawan zij deel

uiÍnaken.

3.3 Analyse

Om te onderzoeken of er verschil is in gemiddelde lengte tussen etnische groepen, is

gebruik gemaakt van covariantie-analyse. Voor Nederlandse kinderen is onderzocht of

er een verschil is in gemiddelde lengte naar regio, gemeentegrootte van de ves-

tigingsplaats van de school en opleidingsniveau van de ouders. AlIe covariantie-analyses

zijn voor jongens en meisjes afzonderlijk uitgevoerd, waarbij leeftijdsklasse als covariaat

is meegenomen. Met behulp van de F-toets is onderzocht of verschillen tuss€n groepen

statistisch significant zijn, waarbij een p-waarde kleiner dan 0,01 als grens voor signifi-

cantie is aangehouden. Met Multiple Classification Analysis is voor de variabelen regio,

gemeentegrootte en opleidingsniveau van de ouders onderzocht hoeveel de gemiddelde

lengte van subgroepen kinderen afwijkt van de gemiddelde lengte in de gehele groep.

Hierbij wordt gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw tussen de groepen

Een soortgelijke analyse is voor de Quetelet Index gedaan, waarbij vooraf met covarian-

tie-analyse is onderzocht of er een verschil is in Quetelet Index tussen jongens en
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meisjes, gecorrigeerd voor leeftUd. Ook gewicht naar lengte is op voomoemde wijze

onderzocht, waarbij covariantie-analyses voor gewicht zijn uitgevoerd met lengteklasse

als covariaat.

3.4 Respons

De lengte is gemeten bU 5321 kinderen en het gewicht bU 5322 kinderen (99Vo van de

peilpopulatie). Voor 5320 kinderen is de Quetelet Index berekend, van deze kinderen

zijn dus zowel de lengte als het gewicht gemeten.

3.5 Resultaten

De resultaten van lengte en gewicht naar halfjaarsklassen voor jongens en meisjes zijn

vermeld in tabel 3.1 en tabel 3.2.

Tabel 3.3 en 3.4 tonen vervolgens gewicht naar lengte voor de leeftijdsgroepen 4 tot 13

jaar en 13 tot 16 jaar (Roede, 1985), waarbij alleen de lengteklassen met minimaal 40

waamemingen in de tabel zijn opgenomen. Tabel 3.5 vermeldt de Quetelet Index voor

jongens en meisjes naar leeftijd. In tabel 3.6 is de logaritme van de Quetelet Index

vergeleken met Franse referentiewaarden.

In figuur 3.1 en 3.2 is de lengte naar leeftijd voor Nederlandse jongens en meisjes

vergeleken met de referentiewaarden van Roede (1985). In de figuren 3.3 tot en met 3.6

is hetzelfde gedaan voor gewicht naar lengte, waarbij de gegevens van kinderen van 4

tot 13 jaar en die van kinderen van 13 tot 16 jaar afzonderlijk zijn weergegeven

34



Taful 3.1 Lengte vmr lrngens en meisjes naar haillaarskJasse

,0ngens me§,€s

LeeÍtijd

0aren) P50P10§dsd P10 P50 rc0 gEm

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

í8,5

11 106,7 4,5

53 11 1 ,6 4,8

157 115,0 4,2

255 118,1 6,1

í 79 121,6 4,6

56 122,7 5,4

1 14 124,2 5,4

210 131,2 5,1

185 133,2 5,9

86 134,5 5,2

35 135,9 5,5

13 135,4 6,8

12 146,9 8,8

48 148,5 7,6

t54 150,3 6,9

195 152,3 7,2

124 153,1 7,5

52 156,8 9,1

136 162,3 8,2

225 164,6 8,8

191 168,8 8,6

113 í71,8 8,8

55 174,6 5,2

24 174J 5,6

7 180,9 9,2

5 170,1 6,3

1

102,5 105,5

105,0 112,0

109,9 115,5

112,0 1 17,8

1 15,5 121 ,0

1 16,0 122,6

120,2 128,5

124,9 131,5

125,5 134,0

128,7 134,0

128,2 136,0

128,0 135,5

137,6 149,0

140,0 147,6

142,0 150,4

Í43,0 t52,5

'144,0 152,7

145,0 t57,1

152,0 161,6

152,1 165,4

158,0 168,4

158,9 172,5

1622 175,0

166,0 174,4

172,3 177,1

160,1 170.5

14 106,4 2,3

69 111,2 4,6

173 r 14,6 4,8

É7 117,4 4,6

t49 121,1 5,4

35 121,4 4,0

148 128,3 5,4

ï86 131,0 5,5

151 132,2 5,5

79 133,8 5,0

45 137,8 6,3

I t36,6 3,4

17 147,7 7,4

56 148,4 7,4

190 't51,0 7,7

fr7 í53,6 7,4

119 156,4 7,9

43 157,3 8,2

137 163,0 6,1

fr? 165,4 6,9

140 165,4 6,6

82 165,9 7.0

u 165,9 6,6

19 165í 10,5

2 172,5 9,2

5 163,4 7,8

1

1

103,4 106,6 108,5

106,0 110,3 1't8,0

109,0 114,5 121,0

112,0 117,1 123,5

'114,5 120,5 128,5

1I7,5 121,0 127,3

121,0 128,8 135,0

124,2 131,0 136,9

125,0 132,0 139,5

126,8 134,0 141,0

130,0 í38,6 145,5

132,0 í36,2 140,5

135,8 147,5 157,6

138,5 í49,6 157,0

141,2 151,0 161í

1,t4,0 153,6 í64,0

145,3 157,2 165,0

146,1 158,5 166,2

154,5 't63,0 172,0

't57,0 165,4 174,0

157,2 165,6 173,4

157,0 165,4 175,0

157,3 165,0 Í75,5

153,0 166,0 18t,5

166,0 172,5 Í79,0

156,8 160,0 173,5

1 12,0

117,0

120,0

124,2

127,6

129,2

134,5

1373

140,5

142,0

142,7

143,8

153,3

't58,0

159,0

'r6Í,0

162,5

166,0

174,0

174,0

179,6

183,0

1S5,6

182,0

'197,5

176,0
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Tabal 32 Gewidrl rroorpngens en meisjes naaÍ halljaarsklasse

,ong€ns mobJe6

Leeftijd

(jaren) gem s.d. Plo P50 P90 n gom s.d. P10 P50 P90

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

I
9,5

10

'10,5

11

'11,5

12

12,5

í3

13,5

14

14,5

15

r5,5

t6

'16,5

17

18,5

11 20,0 9,1 15,5 18,0 20,0

53 20,0 2,5 16,5 19,5 np
158 A,3 2,2 18,0 A,0 A,0

255 2t,6 3,8 r8,0 21p 25,0

175 n2 4,0 19,5 22,5 np
56 A1 3,8 t9,0 22,5 26,5

r r 5 25,s 3,8 21 ,0 25,5 A,5

210 27,3 3,9 22,5 27,0 32,4

185 n j 4,3 Ap 28,0 34,0

86 29,0 4,3 24,5 A,0 35,0

35 29,6 5,2 24,5 29,0 S7,0

Í3 30,5 5,6 24p 30,5 36,6

12 38,1 12,3 30,0 35,0 47,0

48 39,0 8,8 31,0 37,0 50,0

Í53 39,7 6,4 32,0 38,0 49,0

195 40,9 7,1 33,0 40,0 51 ,0

124 41,1 7,0 34,0 40,0 52,0

52 45,0 9,7 33,5 44,2 59,0

136 49,5 10,8 38,5 47,0 64,0

25 51,7 9,8 '10,0 52,0 64,0

í91 55,2 Í0,5 42,5 54,0 70,0

113 57,5 9,9 44p 56,0 70,0

5s 60,0 Í l,4 45,0 60,0 73,0

24 60,4 11 ,3 49,0 60,5 74p

7 58,1 11,1 55,0 69,0 88,0

5 5S,4 13,1 45,0 64,5 75,0

I

14 17,1 t,6 15,5 17,0 20,0

Er 18,9 2,5 16,5 18,7 21,0

173 n,4 3,0 í7,0 20,0 24,0

87 21,4 3,0 í8,0 21p 25,0

149 n,8 3,4 19,0 n,0 26,5

35 24,6 12,5 20,0 4,5 25,0

148 25J 3,9 21p 25,5 30,5

186 27,1 1,1 np 26,5 32,5

'r51 A,0 1,6 n,5 A,5 36,0

79 A,5 4,9 A,5 A,0 37,0

'16 32,4 6,5 24,5 31,0 42,0

I 30,5 4,6 25,0 29,0 39,0

17 34,5 2,8 31,0 S5,0 38,6

56 38,3 7,6 29,0 36,2 16,s

190 401 8,4 32,0 40,0 51,2

n7 €,6 9,2 34,0 41,0 58,0

1.l9 45,1 10,7 33,5 /u,0 56,5

43 €,9 8,2 34,0 41,0 52,0

137 51,9 8,8 (),5 5í,5 63,5

n7 9,7 í0,5 'ÍÍ},0 53,5 67,5

140 53,1 7,9 43,2 53,0 63,0

82 s5,6 8,1 46,0 55,0 67,0

44 55,9 6,9 47,0 54,8 65,0

19 56,2 11 B 45p 54,0 np

2 83,0 14,1 73,0 83,0 ql,o

5 61 ,8 7,7 52,5 60,0 73,5

,l

'|
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Taful 3.3 Gswidrt naar lengls vmr leeÍtijd 4 tot 13 jaar (minimaal r10 waamemingen psÍ lengteklasse)

lengteldasse

(cm) n gsm s.d. P10 P50 P90 gsm s.d. PlO P50 P!)0

1t1

113

1t5

117

119

121

123

125

127

129

131

133

135

137

139

141

143

145

147

149

151

153

155

157

159

í6Í

40 18,8 1,5 17,0 18,8 n,4

76 19í 't,6 17,5 19,0 21 ,5

95 N2 2,3 18,0 20,0 22,0

í09 nl 1,6 19,0 n,5 23,0

102 21 ,5 r,6 19,5 21 ,5 24,0

94 22,8 2,0 20,5 22,5 25,0

8t 23,9 2,6 21,5 23,5 26,5

90 /3p 2,6 21,0 23,5 27,8

100 25,4 3,9 22,0 25p 28,5

90 26,3 3,1 A,0 26,0 29,8

79 27,6 4,2 24p 26,5 34,0

92 28,5 3,8 25,0 27,8 32,0

102 28,8 3,4 25,5 25p 33,0

62 30,0 2,7 27,0 29,5 33,5

54 31,0 3,8 28,0 30,0 36,5

47 31 ,9 4,4 27 ,5 31,0 39,0

58 34,0 3,7 30,5 34,0 S,5

42 36,7 6,4 30,5 34,8 (l,5

51 37,4 4,6 33,0 36,5 45,0

62 38,6 4,3 33,5 38,0 45,5

69 39,0 4,2 34,5 39,0 43,5

75 '10,9 5,3 35,0 40,0 48,5

52 4r,9 5,2 36,0 41,0 49,0

46 M,S 5,9 38,0 43,8 52,5

40 45,6 7,3 37,0 44,0 56,5

<40

56 18,8 2,0 17,0 18,5 N,4

74 19,5 2,3 17,0 19,0 22p

93 N,4 1,8 19,0 20,0 A,0

109 21,2 2,5 19,0 21,0 24p

107 21,6 2,0 r9,5 21,5 24p

1 11 n3 1,9 20,0 n,0 25,0

94 24,1 7,9 A,5 8,0 25,5

62 24,5 2j 22,0 24,4 27p

84 25,2 2p ?2,0 25,0 8p

80 2€i,4 3,3 23,0 26,0 31,0

'101 27,0 3,0 8,5 26,0 31 ,0

94 Bt ?,9 2s,0 28,5 32,5

82 30,4 4,4 26,0 n2 37,0

57 30,9 4,4 26,0 30,5 36,5

45 30,8 3,3 27p 3í,0 35,0

45 33,7 4,4 2S,0 33,0 $,0

42 34,6 4,0 29,5 34,5 40,0

51 36,0 5,8 30,0 34,5 43,0

49 37 ,2 5,6 32p 35,0 47,0

52 40,0 5,4 34,0 39,0 48,0

68 40,3 5,6 34,0 39,5 48,0

56 41,0 5,7 «,,0 /10,0 49,0

60 42,9 7,1 35,0 4t ,0 52,0

51 45,5 8,4 37! '14,0 54,5

42 47 ,1 7,4 40,0 44,8 59,0

40 45,7 11 ,3 38,2 46,0 58,4
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Tahal 3.4 Gewidrt naaÍ l€ngts voor leeÍtrjd '13 ht '16 jaaÍ (minimaal 40 waamoming€n peÍ l€ngtekhsse)

md,sjes

lengteklasse

(cm) gem s.d. P10 P50 gem e.d Pro P50 P90

159

161

163

165

167

169

t7l

173

'175

45

52

45

oz

52

64

57

68

45

47 ,9 7,9 40,0

48,1 7,4 40,5

50,9 7,5 €,5

51,5 7,9 45,0

53,3 7,0 /15,0

55,0 5,2 /t8,0

57,4 9,7 47,0

57 ,7 7,7 49,0

59.5 7.2 50.0

46,0 61,0

'16,0 57,0

49,0 60,0

50,0 59,0

53,5 62,5

53,5 68,0

54,5 7í,0

57,0 69,0

59,0 69,5

49,0 7,7

50,9 6,2

52,9 7,4

53,2 7,9

57,0 8,3

56,7 7,8

s8,7 1Í,0

59,2 7,2

it0,0 47,5 59,5

42,8 51,0 59,0

45,0 5r,5 62,5

44,0 .52,0 63,0

49,0 55,5 68,5

49,0 55,0 68,0

'l8,5 57,0 68,5

51,5 58,0 66,5

16

70

78

7S

63

52

56

43

<40

T*el 3.5 Ouotelol lndex voor iongens en msisjss naàÍ ls€ítÍd

meis§

LeeÍtijd

(jaÍsn) gsm s.d. P10 P50 gsm s.d. P10

4

5

6

7

I
9

10

't1

12

13

14

Í5

16

17

'18

64 16,3

412 15,4

a5 15,5

324 15,7

271 15,8

48 16,2

60 17,5

348 17,5

176 t7,6

361 18,9

30í 19,3

79 19,7

12 20,6

'I

3,6 í4,5 í5,7

1,6 13,9 15,2

1,8 13,8 15,3

1,7 13,9 15í

1,7 14,0 15,6

2,t .l4,1 
15,6

3,0 15,0 16,7

2,4 Í5,0 17,2

2,3 15,1 17 ,2

2,9 15,8 18,4

2,5 16,5 19,0

2,9 16,5 19,4

3,0 18,1 n,4

83 15,2

470 15,5

184 15,7

3&t 15,6

a0 16,5

54 16,9

73 í6,9

397 18,'l

162 18,t

u4 19,8

222 t9,7

63 n,4

7 24,5

1

1-

r7,9

16,9

17,2

17,5

18,1

19,5

22,?

n,7

20,8

22,4

22,4

24,1

24,2

1,2 133 15,0 16,8

1,6 13,7 í5,3 17.2

3,8 13,8 15,3 17,3

1,7 13,7 15í r7,8

2,0 14,1 16,2 19,5

2,6 13,9 16,5 nl
2,4 14,7 16,2 19,8

2,9 15,0 17,4 2.4

3,3 14,7 í7,5 21,1

3,1 16,4 19,4 8,5

2,5 16,5 í9,5 2,,9

2,8 17,2 b,1 24,8

3,2 19,9 25,6 29,0
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fabol 3.6 Logaritme van de Qusbl€t lndex voorlrngens en msisjos naar le€flijd en reíerentiewaaden '

png€Í§

LeoÍtUd

(aren) 9em

rgÍerente

gem. 9sm §.d

í€bÍenlie
gem.

4

5

6

7

s

I
í0

11

12

't3

14

15

't6

17

18

64 1,206 0,06s

412 1,184 0,043

a5 1,189 0,047

324 1,191 0,045

nl 1,1S 0,045

48 1,n4 0,061

60 1,238 0,068

348 1,240 0,056

176 1,2'B 0,055

361 1,271 0,063

304 1,82 0,054

79 1,289 0,064

12 1,310 0,063

1-

83 1,181

470 Í,187

184 Í,190
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Figwr 3.1 Lengte naar leeítjd in halve laren . jongens
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Figuur 3.3 Gewidt naar lengte in twee cm groepen - Jongens (4 tot 13 jaa0
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Figuur 3.4 Gewidlt naaÍ lengte in twee cm groepen - meisjes (4 tot 13 jaaÍ)
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Figuur 3.5 Gewót naar longte in tws€ cm groepen - jongens (13 rot 16 jaa4
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Fillwí 3.6 Gewidrt naar l€ngte in twe€ cm groep€n - msisies (13 tot t6 iaaÍ)
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Lengte

Znwel bij jongens als bij meisjes is er een significant verschil in gemiddelde lengte naar

leeftijd tussen de etnische groepen. De gemiddelde lengte van de Nederlandse kinderen

in de onderzoeksgroep is groter dan die van de niet-Nederlandse kinderen. Surinaamse

en Antilliaanse kinderen zijn gemiddeld ruim 3 cm kleiner dan Nederlandse kinderen

(ongens 3,5 cm en meisjes 3,3 cm), terwijl Turkse en Marokkaanse kinderen gemiddeld

ruim 5 cÍn kleiner zijn dan hun Nederlandse leeftijdsgenootjes (ongens 5,5 crn en meisjes

5,3 cm). Van kinderen van 'andere' niet-Nederlandse herkomst zijn jongens gemiddeld

3,7 cm en meisjes gemiddeld 2,0 cm korter dan Nederlandse kinderen.

Tabel 3.7 toont een indeling voor Nederlandse jongens en meisjes naar achtergrondken-

merken (regio, gemeentegrootte) die aan de gemiddelde lengte gerelateerd zijn. Tevens

is aangegeven hoeveel de gemiddelde lengte van de betreffende subgroep kinderen

afwijkt van de gemiddelde lengte in de gehele groep jongens of meisjes, gecorrigeerd

voor leeftijd. Een negatief verschil betekent dat kinderen in de betreffende subgroep

gemiddeld kleiner zijn dan de gehele groep jongens of meisjes.

Tfu|3.7 Genidddds lengte naar ogio en gemeentegÍootE rcor Nederlandse jongens an meisjes

Jon90n§ m9§,9§

verschil mel gem.

lengte in gehele groep

n incmr

verschil met gem.

lengte in gehele groep

n in crn ' pwaarde

Regio

NooídOosl
NooÍd-West

Midden

Zuid

GoÍnoentegrootts

Platt€land

Slad

GÍob stad

0,97

0,03

0,n
-1,32

0,47
{,85
4,56

499

525

u2
519

1479

620

82

0,56

4,45
-1,49

491

553

807

531

1392

662

328

1,30

0,44

-0,13

-1,46

< o,m'l

< 0,001

< 0,001

< 0,m1

' geconigeerd ro« leeftijdsklasse
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De kinderen in regio Noord-Oost zijn langer en de kinderen in regio Zuid korter dan

gemiddeld. Het verschil tussen kinderen uit het Noordoosten en het Zuiden bedraagt ruim

2 centimeter. Ook zijn kinderen van het platteland langer dan kinderen die in een stad

of grote stad naar school gaan.

Het opleidingsniveau van de ouders is niet van invloed op de gemiddelde lengÍe van

Nederlandse kinderen in de onderzochte leeftijdsgroep, terwijl bij leerlingen van het

voortgezet ondenvijs geen verschil in gemiddelde lengte is gevonden tussen de ondenuijs-

typen.

Gewicht naar lengte

Het gemiddelde gewicht naar lengle is bij meisjes significant hoger dan bij jongens. Dit

geldt zowel voor de kinderen van 4 tot 13 jaar, als voor de leerlingen van 13 tot 16jaar.

Bij meisjes tot 13 jaar is gewicht naar lengte het hoogst bij de Turkse en Marokkaanse

en het laagst bij de Surinaamse en Antilliaanse meisjes. Bij Nederlandse meisjes tot l3

jaar is gewicht naar lengte het hoogst in de groep met laag opgeleide ouders (opleiding:

(geen) lagere school) en het laagst in de groep met hoog opgeleide ouders (opleiding:

HBOAJniversiteit). Bij jongens tot 13 jaar zijn geen significante verschillen in gewicht

naar lengte tussen subgroepen aangetÍoffen.

Bij de 13 tot 16-jarige Nederlandse middelbare scholieren is gewicht naar lengte van

leerlingen van het HAVO-VWO het laagst, bij meisjes zijn de MAVO-HAVO scholieren

relatief zwaarder dan LBO-MAVO scholieren en bij jongens is het omgekeerde het geval,

hoewel dit verschil voor jongens statistisch niet significant is (p<0.03). Bij Nederlandse

13 tot l6-jarige jongens is gewicht naar lengte van leerlingen uit de grote stad het hoogst

en van leerlingen van het platteland het laagst.

BU 13 tot l6-jarige jongens zijn met name leerlingen van Turkse en Marokkaanse

herkomst, maar ook kinderen van 'andere' niet-Nederlandse herkomst relatief zwaarder

dan Nederlandse en Surinaamse en Antilliaanse kinderen. Bij 13 tot l6-jarige meisjes

zijn leerlingen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst relatief het zwaarste, gevolgd

door kinderen van 'andere' niet-Nederlandse herkomst. Ook Turkse en Marokkaanse

meisjes zijn relatief zwaarder dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Bij de 13 tot 16-
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jarigen zijn er wat betreft het opleidingsniveau van de ouders geen verschillen in gewicht

naar lengte aangetroffen.

Quetelet Index

De gemiddelde (voor leeftijd gecorrigeerde) Quetelet Index is bij meisjes sigtificant

hoger dan bij jongens. Bij Nederlandse kinderen is de (voor leeftijd geconigeerde)

Quetelet Index bij leerlingen van het basisondenuijs het laagst, gevolgd door die bij

leerlingen van het HAVO-VWO. Bij jongens is de Quetelet Index bU LBO-MAVO-

scholieren hoger dan bij MAVO-HAVO-scholieren, terwijl bij meisjes het omgekeerde

het geval is. Indien alleen binnen de groep Nederlandse middelbare scholieren wordt

gekeken, dan blijven de verschillen naar ondenvijsniveau aanwezig, maar zijn deze voor

jongens niet meer statistisch significant.

Bij Turkse en Marokkaanse meisjes is de Quetelet Index hoger dan bij meisjes uit de

overige etnische groepen. Ook bij de jongens hebben Turkse en Marokkaanse kinderen

een hogere Quetelet Index dan de overige groepen, maar deze verschillen zijn statistisch

niet significant (X0.03).

Bij Nederlandse meisjes is de Quetelet Index het hoogst in de groep met laag opgeleide

ouders (opleiding: (geen) lagere school) en het laagst in de groep met hoog opgeleide

ouders (opleiding: HBO/Universiteit). Bij de Nederlandse jongens is deze trend ook

aanwezig, maar zijn de verschillen statistisch niet significant.

In tabel 3.8 zijn de resultaten voor het gewicht naar lengte en de Quetelet Index samen-

gevat.

45



Iaöel3.8 Samenvalting ÍEsulhten voor het gewidrt nau lengts en de Oueblet lÍdex

Gewiól naar lengte Oustelel lndsr

geshól

onderuijsniveaul

gemeentegrootte t

slnicileit

schoolopleiding

ouders'

Jong€ns < metsJos

Allssn vooÍlgezot ondemijs: HAVGVWO h€t l88gst

iongens: MAVOHAVO < LBGMAVO (nist 6ignificanr)

meisjes: LBOMAVO < MAVGHAVO

jongens 13 tot 16 iaar:
daneland < stad < grot€ stad

meisies bt 13 jÍ: hmgst bij Turkse en Marokkaanse

kinderen; hagst bij Surinaamse en Anlilliaanse kind+
ÍBn

meisjss l3 lot í6 jÍ: hoogst bij Surinaamse en Antilli.
aanse kinderen; laagst lij Nederlan&e kinderen lon-
g€ns 13 tot t6 jí: hoogsl bij Turkse en Marokkaanse

kinderen; laagst bij Nederlandse en Surinaamse en
Anlilliaanse kindenn

meis,ss bl 13 jí.: laagst bij kinderen van hoog opg+
leide oudea; hoogsl bij kindgren van hag opgeleide

oudets

png€n§ < me§J€s

BaO en HAVGWO h€t laagst
pngens: MAVGHAVO < LBOMAVO
meisjeo: LBGMAVO < MAVGHAVO

hoogsl bÍ Tuíkse en Marol*aanse kindeÍ€n

(voor iongens niet signilicant)

hagst bij meisjes van hoog opgeleide oudeo;

hoogst bii meisps van laag opgeleide oders

' alleen NedsÍlandss kindsren

3.6 Bespreking

Lengte naar leeftijd

De lengte naar leeftijd van de peilpopulatie ligt hoger dan de referentiewaarden uit 1980

(Roede, 1985). Dit wijst eÍop dat ook in de afgelopen l0 jaar een positieve seculaiÍe

groeiverschuiving lijkt te zijn opgetreden. In 1980 waren 6-jarigen ongeveer I cm en lG
jarigen ruim 2 cm langer ten opzichte van 1965 (Roede, 1985). Uit de figuren 3.1 en

3.2 kan worden afgeleid dat de lengte van de peilpopulatie ongeveer 2 cm boven de

referentiel{nen uit 1980 ligt.

Evenals in de groeistudie van 1980 (Roede, 1985) is er in de peiling een verschil in

gemiddelde lengte naar leeftijd tussen de regio's in Nederland, waaóij kinderen uit het

noorden van het land ruim 2 cm langer zijn dan kinderen uit de zuidelijke provincies.

Daamaast zijn de kinderen op het platteland gemiddeld langer dan kinderen in de stad.

Nederlandse kinderen zijn langer dan Surinaamse/Antilliaanse en Turkse^4arokkaanse

kinderen. Voor de Nederlandse kinderen in de peiling is er geen verschil gevonden in
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gemiddelde lengte naar schoolopleiding van de ouders. De bevindingen van het onder-

zoek van Maas (1989) bij lO-ll-jarige jongens in Oost-Gelderland komen hiermee

overeen. In de groeistudie van 1980 zijn wel verschillen in gemiddelde lengte tussen

sociaal-economische klassen gevonden, waarbij kinderen van ouders met een hoog

beroepsniveau in het algemeen 1-2 cm langer zijn dan kinderen van ouders met een laag

beroepsniveau (Roede, 1985; Mackenbach, 1991). Deze verschillen zijn kleiner dan die

in 1965 zijn gevonden (Mackenbach, 1991). Bij een onderzoek onder Nederlandse

kinderen in Den Haag bleken 4th-jaigen en 8%-jarigen uit wijken met een hoge sociaal-

economische status gemiddeld langer te zijn dan leeftijdsgenoten uit achterstandswuken

(Struben, 1987). De grotere lengte in hogere sociaal-economische klassen wordt als een

uitdrukking van de betere gezondheidstoestand in deze groepen gezien (Sloekers-van der

Eijden, 1980; Mackenbach, 1992; Tanner, 1992).

Uit de Nederlandse groeistudies en uit buiterilandse literatuur (o.a. uit Noorwegen en

Zweden) btijken lengteverschillen tussen sociaal-economische groepen af te nemen dan

wel te verdwijnen (Roede, 1985; Mackenbach, 1992). Dit zou de afwezigheid van

lengteverschillen in de peiling kunnen verklaren. De bevindingen van Struben (1987)

lijken echter met bovenstaande in tegenspraak, omdat hierbij in 1985 ten opzichte van

1971 juist een toename van het verschil in gemiddelde lengte is gevonden tussen Haagse

kinderen uit wijken met hoge en lage sociale status. Deze resulBten kunnen echter

beihvloed zijn door de wijze waarop de onderzoeksgroep werd geselecteerd. Bij een

onderzoek dat in 1984 bij 8-jarigen in Den Haag en Rotterdam is uitgevoerd, zijn geen

verschillen in gemiddelde lengte tussen kinderen uit hoge en lage sociaal-economische

gÍoepen gevonden (Meulmeester, 1988). Bij dit onderzoek van Meulmeester (1988) zUn

er echter bij de hogere sociaal-economische groep ook kinderen ingedeeld die tot de lage

sociaal-economische groep gerekend kunnen worden. Hierdoor kunnen eventuele

bestaande verschillen gemaskeerd zijn (Meulmeester, 1988).

Quetelet Index

De gemiddelde Quetelet Index is bij de meisjes in de peiling groter dan bij de jongens.

De onderzoekenvan riy'eststrate (1985) bij 6-l5-jarigen, Meulmeester (1988) bij 8-jarigen
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en Van Deursen (1986) bij 12-17-jarigen laten daarentegen geen duidelijk verschil in

gemiddelde Quetelet Index tussen jongens en meisjes zien.

Meulmeester (1988) vond in een onderzoek bij 8-jarigen geen verschil in gemiddelde

Quetelet Index tussen Nederlandse, Turkse en Marokkaanse kinderen. Bij de peiling

hebben TurkseÀ,Iarokkaanse meisjes echter een hogere gemiddelde Quetelet Index dan

meisjes uit andere etnische groepen.

Uit de literatuur blijkt dat kinderen uit een lage sociaal-economische klasse een hogere

gemiddelde Quetelet Index hebben dan kinderen uit hogere sociaal-economische klassen

(Rolland-Cachera, 1986; Maas, 1989). In het algemeen wordt een omgekeerde relatie

gevonden tussen de prevalentie van overgewicht en de sociaal-economische status van

kinderen (Weststrate, 1985: Rolland-Cachera, 1986; Maas, 1989). Voor de Nederlandse

kinderen in de peiling geldt alléén dat meisjes met laag opgeleide ouders een hogere

Quetelet Index hebben dan meisjes met hoog opgeleide ouders, terwijl bU jongens het

verschil naar schoolopleiding van de ouders statistisch niet significant is.

In tegenstelling tot bij volwassenen kan de Quetelet Index bij kinderen niet zonder meer

als criterium voor overgewicht worden gebruikf Door de relatief snellere toeneming van

gewicht dan van lengte, neemt de Quetelet Index toe met de leeftijd (Rolland-Cachera,

1982; Weststrate, 1985). Bij een bepaalde Quetelet Index is de hoeveelheid lichaamwet

bij oudere kindercn lager dan bij jongere kinderen en bij jongens lager dan bij meisjes

(Deurenberg, 1991). Naast de kalenderleeftijd is echter ook de biologische leeftijd van

kinderen van invloed op de Quetelet Index (o.a. Rolland-Cachera, 1982; Maas, 1989).

Rolland-Cachera (1982) publiceerde leeftijds- en geslachtsspecifieke percentielwaarden

voor de Quetelet Index van Franse kinderen. Kinderen met een Quetelet Index boven

de 97e percentielwaarde zouden als "zwaar" beschouwd kunnen worden. In de peiling

is dit voor 8Vo van de 4-I5-jarige jongens en meisjes het geval. De percentages naar

leeftijd lopen echter sterk uiteen (spreiding jongens 5?o-157o en meisjes 47o -157o),teruijl

er binnen leeftijdsgroepen soms grote verschillen zijn tussen jongens en meisjes. West-

strate (1985) vond in een gÍoep kinderen vanT-l4jaaruit Wageningen en omstÍeken

dat 5Vo van de jongens en 4Eo van de meisjes op deze wijze als "zwaar" geclassificeerd

kon worden. Deze percentages zijn dus lager dan die in de peiling zijn gevonden. tn
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hoeverre er bij deze relatief zware kinderen sprake is van overgewicht of dik zijn, is niet

duidelijk. Wel kan dit als een indicatie voor mogelijke toekomstige problemen worden

gezien.
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4. GEHOOR

4.1 Inleiding

Gehoorstoomissen zijn na visusafwijkingen de belangrijkse reden voor venvijzing naar

de huisarts in de schoolgezondheidszorg (Davelaar, 1986; Hirasing, l99l; Schaapveld,

1993). In 957o van de gevallen is er bij een gehoonrerlies bij kinderen sprake van

(tijdelijke) geleidingsstoomissen ten gevolge van ophoping van vocht in het middenoor

(otitis media met efftrsie = OME). OME is een afwijking, die relatief vaak voorkomt bij

kinderen van 4-6 jaar, met een piek tijdens de wintermaanden. OME geneest meestal

spontaan. Het gehoorverlies door OME wordt in veel gevallen niet opgemerkÍ. Aangeno-

men wordt dat tijdelijke gehoorstoomissen, ook wanneer deze in de kleuterfase of daama

optreden, van invloed kunnen zijn op de (spraalítaal)- onnvikkeling van kinderen.

Het gehooronderzoek in dejeugdgezondheidszorg is bijjonge kinderen in eerste instantie

gericht op het opsporen van blijvende perceptieve stoomissen. Bij kinderen van ongeveer

3-10 jaar is het gehooronderzoek vooral gericht op de opsporing van vooóijgaande en

wisselende geleidingsstoomissen, terwijl in de adolescentie perceptieve gehoorstoomissen

door lawaaibelasting en veroudering kunnen ontsiaan (De Jonge, 1981).

Het doel van het gehooronderzoek in het kader van de peiling JGZis het meten van de

prevalentie van gehoorstoomissen bij kinderen in het reguliere ondenuijs (basisonderwijs

en voortgezet ondenwijs) die voor een preventief gezondheidsonderzoek worden gezien.

Daamaast is de prevalentie van het dragen van trommelvliesbuisjes gemeten. Het

percentage kinderen met trommelvliesbuisjes geeft een indicatie van het percentage

kinderen dat in het recente verleden een OME heeft doorgemaakt, waaóij het gehoorver-

lies van zodanige eÍnst en duur was, dat dit een nadelige invloed op het functioneren en

de ontwikkeling van het kind kan hebben. Trcmmelvliesbuisjes worden na een half jaar

tot een jaar vanzelf uitgestoten.
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Tenslotte is nagegaan hoe vaak gebruik wordt gemaakt van een walkman. Aangenomen

wordt dat walkmangebruik een nadelig effect heeft op het gehoot hetgeen zich vooral

zal doen gelden als een versnelling van het verouderingseffect met naar schatting l0 jaar

(Feenstra, 1990). De resultaten van dit onderzoek kunnen dienen als "nulmeting". BU

herhaling van dit onderzoek kan worden nagegaan of een eventuele verandering in het

walkmangebruik gepaard gaat met een verandering in prevalentie van gehoorstoomissen.

Deze trend geeft vanzelfsprekend geen oorzaak gevolg relatie aan.

4.2 Methode

Gehooronderzoek

Het gehooronderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen uit het rapport

'Gehooronderzoek in de Jeugdgezondheidszorg' (Hirasing, l99l). Begonnen is met een

screeningsaudiogram, bij een onvoldoende resultaat gevolgd door een drempelaudio-

gram volgens de ascending-descending methode. Een onvoldoende resultaat van het

drempelaudiogram is na 6 weken tot 3 maanden gevolgd door een herhalings(drem-

pel)audiogram. Wanneer een kind naar aanleiding van het eerste onderzoek naar een

huisarts, KNO-arts of audiologisch centrum is venvezen of wanneer bij het eerste

onderzoek een reeds bekende afwijking is gevonden, is geen herhalingsaudiogram gedaan.

Het screeningsaudiogram is onvoldoende genoemd wanneer door één ofbeide oren één

van de tonen niet wordt gehoord. Het drempelaudiogram en dus ook het herhalingsaudi-

ogram is onvoldoende genoemd wanneer door één of beide oren minstens drie tonen voor

het eerst op 30 dB of luider gehoord worden of één toon pas op 40 dB of luider.

De resultaten van het eerste gehooronderzoek zijn gebaseerd op het screeningsaudio-

gram eventueel in combinatie met het drempelaudiogram.

Het uiteindelijke resultaat van het gehooronderzoek is gebaseerd op het resultaat van

het eerste gehooronderzoek in combinatie met het resultaat van het herhalingsaudiogram.

Het uiteindelijke resultaat is voldoende wanneer het resultaat van het eerste onderzoek

of van het herhalingsondezoek voldoende is. Het uiteindelijke resultaat is onvoldoende
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wanneer zowel het eerste gehoorondenoek als het herhalingsonderzoek onvoldoende is

of wanneer na een onvoldoende eerste gehoorondezoek verwijzing naar huisarts of

audiologisch centrum heeft plaatsgevonden. Het gehooronderzoek is niet gedaary'gelukt

wanneer het eerste onderzoek niet is gedaarVgelukt en er ook met behulp van het

herhalingsonderzoek geen uiteindelijk resultaat kan worden berekend.

Tenslotte is er een groep met een onvoldoende eerste onderzoek die niet naar de huisarts

of een audiologisch centrum zijn verwezen en waaóij tevens geen herhalingsonderzoek

is gedaan. Ook kinderen met een onvoldoende eerste onderzoek die behoren tot twee

diensten die in het geheel geen herhalingsaudiogrammen hebben gedaan, zijn wt dezn,

laatste groep gerekend.

Verwijzing

Verwijzing naar huisarts, KNO-arts of audiologisch centrum kan zowel na het eerste als

naar het herhalingsonderzoek plaatsvinden. Hieöij is het advies om een reeds bestaande

afspraak te vervroegen ook als verwijzing beschouwd.

Trommelvliesbuisjes

Bij inspectie van de oren is gelet op de aanwezigheid van trommelvliesbuisjes, ongeacht

of deze in het trommelvlies zaten of los in de gehoorgang lagen.

Walkmangebruik

Het walkmangebruik in de huidige situatie (de afgelopen week) is nagevraagd. Hieóij

is gevraagd naar het aantal malen in die week dat naar een walkman is geluisterd. De

duur van het walkmangebruik en de geluidssterkte zijn niet bepaald, zodat slechts een

beperkte indicatie van de blootstelling aan walkmangeluid is verkregen.
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4.3 Analyse

Met logistische regressieanalyse is het veöand onderzocht tussen de actrtergrondgegevens

en het uiteindelijke resultrat van het gehoorondezoek Hetzelfde is gedaan voor het

wall«nangebruik, waaóij dagelijks en niet dagelijks walkmangebruik zijn samengenome[

In de beide regressiemodellen zijn de volgende achtergrondkenmerken opgenomen:

leeftijd, geslacht, ondenrijsniveau, gemeentegrootte, ehiciteit en opleidingsniveau van

de ouders. Met een backstep-procedure zijn de factoren geëlimineerd die geen onaftranke-

lijke bijdrage aan rezultaat van het gehooronderzoek dan wel het walkmangebruik

leveren. Van de variabelen die in het betreffende model aanwezig blijven, zijn de odds

ratio's berekend. Logistische regressieanalyse met backstep-procedure is eveneens

gebruikt om te onderzoeken welke factoren bij middelbare scholieren op het walkmange-

bruik van invloed zijn en of er in de groep van l0 jaar en ouder verschil is in walkman-

gebruik tussen leerlingen van het basisondenvijs en het vooÍgezet onderwijs. De

bijbehorende odds ratio's zijn in apaÍe procedures berekend, waaóij alleen de factoren

die van invloed bleken te zijn in het model zijn meegenomen.

4.4 Respons

Het gehooronderzoek is bij 5314 kinderen uitgevoerd. De onderzoeksgroep is verdeeld

over vier leeftijdsgroepen: 277o behoort tot de leeftijdsgroep 4-6 jaar,24?o tut de groep

vanT-9 jaar,237o tot de groep l0-12 jaar en267o van de kinderen is 13 jaarof ouder.

4.5 Resultaten

Gehooronderzoek

In tabel 4.1 ziin de resultaten van de opeenvolgende stappen van het gehooronderzoek

per leeftijdsgroep vermeld. De resultaten naar PGO-groep komen hiermee overcen.

55



Íaber 4. t Rsultatsn opesnvolgonde slappon gehoorondszoek per l€eltiidsgro€p
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onrcldoende

niel gdaan/geluh

wldooíld€
on\ioldoends

niet gedaan/geluh

onrcldoende eerste on-

dezoek, geen vemÍzng
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Jongere kinderen hebben bij het gehoorondeuoek vaker een onvoldoende resultaat dan

oudere kinderen. Voor 4-6-jarigen is het uiteindelijk resultaat twee maal zo vaak onvol-

doende dan voor de daaropvolgende leeftijdsgroep. Diaelfde geldt voor de 7-9- jarigen.

Bij stadsdiensten is in de PGO-groepen 4 en 7/8 een hoger percentage kinderen met een

onvoldoende uiteindelijk resultaat gevonden dan bij diensten op het plaÍeland of in de

grote stad.

De resultaten van het gehooronderzoek zijn in de wintermaanden (december - februari)

niet verschillend van die in de rest van het jaar (november; maart tot en met juni). Dit

is waarschijnlijk beihvloed door het feit dat geen continue meting is uitgevoerd, waardoor

b.v. in de zomermaanden en in de schoolvakanties zeer weinig kinderen zijn onderzocht.

Na logistische regressieanalyse met backsteppÍocedure blijken leeftijd en gemeentegoot-

te van invloed te zijn op het uiteindelijke resultaat van het gehooronderzoek: kinderen

van4-9 jaar hebben vaker een onvoldoende gehoor dan kinderen van 13 jaar en ouder,

terwijl het uiteindelijk resultaat van het gehooronderzoek bij leerlingen uit een stad vaker

onvoldoende is dan bij leerlingen op het platteland (tabel 4.2). Wanneer de leerlingen

uit de stad als referentiegroep worden genomen, dan blijken deze leerlingen tevens vaker

een onvoldoende uiteindelijk resultaat van het gehooronderzoek te hebben dan de

leerlingen uit een $ote stad.
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Tabl 1.2 Oéds rato's [95% betrouwbaarheidsintervallen (Bl)l vooÍ uilsind€liik resultaat tan het g€hooroderzoek mar leeftij&groep
en g§me€ntegrootte (n=51 0 l )

oR [9s% B[ ,

Leeítijttsgroep

4-6iaar
7-9iaar
10-12 jaar

l3 jaar en ouder 
2

Gemeentegrootte

Platteland 
2

Stad

Grote stad

1330

1217

1 t90
1364

2849

í404
848

3,8í 12,31 - 5,721

1 ,80 [1,08 - 2,99]
0,81 [0,44-rí91
,t

t
1 ,49 [r,07 - 2,091

0,7340,44 . 1,221

' OR beftildsgroep geconigeerd voor gemsenlegrootte; OR gsme€ntegrootte geonigeerd voor beítijdsgroep
2 

= ísíerontiegroep

Verwijzingen

Van de kinderen met een uiteindelijk onvoldoende resultaat van het gehooronderzoek

is in de 3 jongste leeftijdsgroepen achtereenvolgens 69Vo, 597o en 6l?o verwezen, in de

gÍoep van 13 jaar en ouder is dit voor 4070 het geval. Dit kan betekenen dat in de oudste

leeftijdsgoep vaker reeds bekende gehoorafwukingen zijn gevonden dan in de 3 jongere

leeftijdsgroepen. In tabel 4.3 is het percentage kinderen venneld dat binnen de leeftijds-

gÍoepen naar huisarts of audiologisch centrum is venrezen.

Tabel4.3 Yerutlzingen op grond van het gehoorondezoek naar leeítijdsgroep

Leeffiidsgroep

Verwijzing

4-6ieat
(n=1445)

o/on

7-9 jaar

(n=126Í )

7ltl

10-12iar;r
(n=121 5)

%n

Í3 jaar en oud«
(n=13q,)

o/"n

nos 93 97

ja62
niel bel€nd 1 1

96

1

2

Binnen de vier onderscheiden leeftijdsgroepen heeft ongeveer 707o (nunelijkresp. 69?o,

72Vo,697o en 7l7o) van de kinderen die naar huisarts of audiologisch centrum zun

verwezen, een onvoldoende uiteindelijk resultaat van het gehooronderzoek, tenvUl van

de venvezen kinderen resp.8Vo,97o,3l7o en297o een voldoende resultaat heeft.Bij22Vo

vande verweznn4-6-jaigenenl97o van de verwezen 7-9-jarigen is het gehooronderzoek

s
I

3
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niet gedaaÍy'gelukt of heeft de verwijzing plaatsgevonden door diensten die in het geheel

geen herhalingsonderzoeken hebben gedaan.

Trommelvliesbuiqies

De vraag naar de aanwezigheid van trommelvliesbuisjes is voor 997o van de kinderen

(n=5261) beantwoord. Tabel4.4 vermeldt het percentage kinderen met trommelvliesbuis-

jes binnen de venchillende leeftijdsgroepen.

Tabel4.4 *@nude vedeling aanwezigheid van trommelvliesbuisjes naa leeÍtij&groep

Leeítijdsgroep 4-6,iaar
(n=1443)

7-9iaar
(n=1 246)

10-12iaar
(n=1 I 86)

13 jaaÍ €n oudeí
(n=1386)

ïdtTrommelv'liesbubi* olcn qil ohn

aanwelg 6 2 1

ni€taanwezig 92 45 72

onbekend 2 53 27

Het percentage kinderen met trommelvliesbuisjes is het hoogst bij de a-6-jarigen. Met

name bij de 7-9-jarigen en ook bij de l0-I2-jarigen is van een relatief hoog percentage

onbekend of er trommelvliesbuisjes aanwezig zijn, hetgeen een gevolg is van het feit dat

in deze nree leeftijdsgroepen relatief meer kinderen door verpleegkundigen zijn onder-

zocht die bij 877o van de kinderen geen inspectie van de trommelvliezen hebben uitge-

voerd. Er zijn geen regionale verschillen in het percentage kinderen met trommelvlies-

buisjes.

o

87

12

In de groep 4-6-jarigen zijn de resultaten

gehele gehooronderzoek bU kinderen met

bij kinderen zonder trommelvliesbuisjes.

van het eerste gehooronderzoek én van het

trommelvliesbuisjes vaker onvoldoende dan

Walkmangebruik

Voor 5299 kinderen is ingevuld hoe vaak gebruik wordt gemaakt van een walkman. De

resultaten voor walkmangebruik naar leeftijdsgroep zijn vermeld in tabel 4.5.
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Iaöel 4.5 Procenn eb verdeling walkmangebruik naar leeÍtrjdsgroep

Lccftijdsgroep 4-6iail 7-giail '10-12 jar 13,aaÍ sn oud€r

(n=1aa3) (n=1258) (n=12O7) (n=1$1)

Walkmangebruik olon oloít %n oldt

dagslUk§

ni€l dagelijks

9een

onbekend

6

5t

42

1

Uit tabel 4.5 blijkt dat het walkmangebruik toeneemt met de leeftijd. Na logistische

regÍessieanalyse met backstep-procedure blijken alleen leeftijd en onderwijsniveau een

eigen invloed op walkmangebruik te hebben (tabel 4.6).

Binnen het vooÍgezet onderwijs blijkt het walkmangebruik op het LBO-MAVO en

MAVO-HAVO hoger te zijn dan op het HAVO-VV/O, terwijl Surinaamse/Antilliaanse

en TurkseMarokkaanse leerlingen meer gebruik maken van een walkman dan Nederland-

se (Bbel 4.7). BU kinderen van l0 jaar en ouder blijkt na logistische regressie met

backstep-procedure alléén het volgen van basisonderwus of vooÍtgezet onderwus op het

walkmangebruik van invloed te zijn: leerlingen van het voortgezet onderwijs maken vaker

gebruik van een walkman dan leerlingen van het basisonderwijs (odds r:ttio 1,,30i 95Eo

Br [1,10 - 1,53])

Tabel1.6 Ongeangeede odds ratio's [95% betrouwbaarheidsintervallen (Bl)tvoor walkmangebruik naar leeftijdsgroep

en naar onderwrjsniveau

n 0R [95% Bl]
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5236

Í425
1246

í 197
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3831
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450

§7

1

1,A [1,10 - r,501

1,45 [1 ,24 - 1 ,691

1,76 [1,51 - 2,041

,l

1 ,52 [1,27 - 1 ,81 I
1,79 [1,47 - 2,18]

1,12[0,91 -1,391

I 
= reÍerentiegroep
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T*al 4.7 O&e ratiol [95% betrouwbaarheidsinteívallsn (Bl)l vooÍ walkmangebruik Uj l€€Ílingen En hol rooíEszet ond€Íuijs
naar onderwijsniwau en otnicitsil (n=1385)

oR [95% Btl '

Onderwijsniveau
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MAVO.HAVO

HAVo-VWO'?
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andors
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u7
385

r25't

24

52

58

1 ,31 [1,01 - 1 ,701

1 ,64 r,24 - 2,161

1

1

2,99 n,18 - 7,611

2,04 [1,13 - 3,701

1,A{ [0,95 . 2,821

t 
OR onderwi§niveau georrigeerd \ooÍ etnicit€it; OR otniciteit gocoÍrigeerd voor onderwijsniveau

2 
= í€brsnti€gro€p

4.6 Bespreking

In de laatste jaren is door een aantal GGD'en onderzoek naaÍ gehoorstoomissen bU

schoolkinderen gedaan. Kraaier (1990) vond in een onderzoek onder 290 S-Gjarigen bij

227o een afwijkend audiograrn, terwll Kiers (1988) in dezelfde leeftijdsgroep bij25fo

een afiilijkend audiogram vond. Bij een onderzoek onder 71 6-8-jarigen in Hoom werd

bij llVo een af'wijkend drempelaudiogram gevonden (Smith, 1988). Deze drie onderzoe-

ken betroffen een eerste gehooronderzoek. In vergelijking met deze onderzoeken is bij

het eerste gehooronderzoek van de peiling bij de 4-6-jarigen en de 7-9-jarigen een lager

percentage met onvoldoende audiogram gevonden, rt . l77o resp. 97o. Bij een onderzoek

onder 210 8-l0-jarigen bleek33Vo een afwijkend audiogram te hebben (De Bnrin-van

Leeuwen, 1985). De criteria voor afwijkend audiogram zijn in laatstgenoemd onderzoek

echter anders dan bij de peiling en de onderzoeken door Smith, Kiers en Kraaier zijn

gehanteerd. Bij twee onderzoeken in Amsterdam, namelijk bij I l-jarigen (Ligtvoet-Bos,

l99l) en bij leerlingen uit klas 2 van het voortgezet onderwijs (Schroots, 1988), is na

eventuele herhalingsonderzoeken respectievelijk3%o en 17o yertNez.en Bij de peiling heeft

ZVo vur de lO-l2-jarigen en de leerlingen van l3 jaar en ouder een onvoldoende uiteinde-

lijk resultaat van het gehooronderzoek. Het venrijscriterium in de twee Amsterdamse
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onderzoeken komt ongeveer overeen met wat bij de peiling als criterium voor een

onvoldoende drempelaudiogram is gehanteerd.

Uit de literatuur is bekend dat jongens vaker een gehoonrerlies hebben dan meisjes

(Kaaijk, 1985). Deze bevinding is niet bevestigd.

Het uiteindelijk resultaat van het gehooronderzoek is bij leerlingen uit een stad vaker

onvoldoende dan bij leerlingen op het platteland en uit een 'grote stad'. Binnen de groep

4-6-jarigen is wat betreft het resultaat van het gehooronderzoek in het geheel geen

verschil tussen leerlingen van het platteland, uit een stad of uit een grote stad. Voor de

veronderstelling dat luchWervuiling in de steden leidt tot een hogere prevalentie van

OME en daardoor tot het vaker vóórkomen van gehoorverlies bij kinderen uit een (grote)

stad, lijken vanuit dit onderzoek dan ook geen aanwijzingen te bestaan.

Bij het onderzoek van Kiers (1988) is l2?o van de kleuters venilezen in aansluiting op

het PGO of eventuele hercontroles, terwijl dit bij 6Eo van de 4-6-jarigen in de peiling

het geval was.

In de peiling was bij een gedeelte van de verwezen kinderen het resultaat van het

gehooronderzoek voldoende, namelijk bij ongeveer eentiende van de venvezen 4-9-

jarigen en eenderde van de verwezen kinderen van l0 jaar en ouder. De reden van

venrijzing is voor deze kinderen niet bekend.

Trommelvliesbuisjes zijn het meest frequent aangetroffen in de leeftijdsgroep waarin

volgens de literatuur de prevalentie van OME het hoogst is, namelijk bij de 4-6- jarigen.

Het percentage 4-6-jarigen met trommelvliesbuisjes komt vrijwel overeen met dat in het

onderzoek van Kiers (1988) bij 5-6-jarigen. In het onderzoek van De Bruin-van l,eeu,ilen

(1985) bleek 2,4Vo van de 8-l0-jarigen trommelvliesbuisje(s) te hebben. In de peiling

heeft 2?o van de 7-9-jarigen trommelvliesbuisjes. Bij ruim de helft van de 7-9-jarigen

is het onderzoek naar de aanwezigheid van trommelvliesbuisjes echter niet gedaan. Van

de kinderen bij wie dit onderzoek wel is gedaan, heeft 5Vo trcmmelvliesbuisjes. Dit

percentage is hoger dan wat in het onderzoek van De Bruin-van Leeuwen (1985) is

gevonden, hetgeen waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat het in de peiling een

jongere onderzoeksgroep betreft .
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In de peiling zijn er geen regionale verschillen in het percentage kinderen met tÍommel-

vliesbuisjes aangetoond.

Walkmangebruik neemt toe met de leeftijd. Bij kinderen van 10 jaar en ouder is het

actuele walkmangebruik van leerlingen van het voortgezet onderwijs groter dan dat van

leeftijdsgenootjes op het basisondenrijs. Binnen het voortgezet onderwijs is het walkman-

gebruik van leerlingen op het HAVO-VWO het laagst, tenrijl het walkmangebruik van

Surinaamse/Antilliaanse en Turkse/IvÍarokkaanse leerlingen hoger is dan van Nederlandse

kinderen. Of er ten gevolge van het walkmangebruik gehoorbeschadiging zal optreden,

is mede afhanketjk van de duur van de blootstelling en de intensiteit van het geluid.

Passchier-Vermeer (1989) heeft, uitgaande van een blootstelling gedurende 10 jaar,

berekend dat er in Nederland per jaar bij 1800 jongeren in de leeftijd van 15-30 jaar een

verminderd hoorvermogen ontstaat en dat 450 jongeren enigermate slechthorend worden

door het gebruik van hoofdtelefoons (waaronder walkmans).

Het gehoorverlies dat door walkmangebruik ontstaat, zal in het algemeen echter pas op

latere leeftijd merkbaar worden. Hieraan zal in de voorlichting aandacht moeten worden

besteed. Aangezien ook reeds in de jongste leeftijdsgroep een aantal kinderen dagelijks

naar een walkman luistert en er over de leeftijdsgroepen sprake is van een toenemend

walkmangebruik, dient deze voorlichting gericht te zijn op de gehele groep jeugdigen

in Nederland. Dit onderzoek levert geen infomratie over blootstellingsduur en luidheid

van het walkmangebruik Deze informatie is echter gewenst om gerichte adviezen

betreffende walkmangebruik te kunnen geven.
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5. VISUS

5.1 Inleiding

Vroegtijdige opsporing en behandeling van amblyopie ("lui oog") worden algemeen als

belangrijk beschouwd. Aangenomen wordt dat de behandelingsresultaten voor amblyopie

gunstiger zijn naarmate het kind jonger is (De Koning, 1992). Kinderen in Nederland

worden hiertoe vanaf de leeftijd van 8 à 9 maanden regetmatig door de jeugdgezond-

heidszorg op visusafwijkingen onderzocht.

Er is sprake van amblyopie wanneer de gezichtsscherpte van een oog is verminderd

zonder dat daarvoor organische oorzaken zijn aan te tonen, of wanneer de mate van

vermindering van de gezichtsscherpte niet in overeenstemming is met de organische

afwijking (Swaak, 1978). Amblyopie is dus een diagnose bij uitsluiting.

Het visusonderzoek dat in het kader van de peilingjeugdgezondheidszorg is uitgevoerd,

heeft naast het meten van de prevalentie van aanwijzingen voor amblyopie tot doel te

onderzoeken hoe vaak er in de groepen 2 en 4 van het basisonderwijs nog kinderen

worden aangetroffen waarbij voor het eerst aanwijzingen voor amblyopie worden

geconstateerd.

5.2 Methode

Vragenlijst

De vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijst van de Amsterdamse peilstations (Van der

WaL,1992). De vragen over de gebruikte visuskaart. de aanwezigheid van visusvenchil

en het resultaat van de dieptezientest zijn eraan toegevoegd. De vragen zijn in principe

gesteld aan de ouders van de kinderen uit groep 2 en groep 4 van het basisondenwijs.
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Visustest

Bij de visustest kan gebruik worden gemaakt van de LandoltkaarL de Amsterdamse

plaatjeskaart ofde Hyvarinenkaarl Voorelk van deze kaarten geldt dat de visuswaarde

van een kind gelijk is aan de waarde van de laatste geheel foutloos gelezen regel.

De visus wordt voor elk oog afzonderlijk bepaald, waarbij het andere oog met een

occlusiebril wordt afgedekt. Bij brildragende kinderen wordt de visustest met bril

afgenomen. Er is sprake van een visusverschil wanneer er bij de visustest een verschil

is tussen de beide ogen van I regel of neer bij de Amsterdamse plaatjeskaart of van 2

regels of meer bij de Landoltkaart en de Hyvarinenkaart. Alleen bij gebruik van de

Landoltkaart is ook de visuswaarde voor de beide ogen genoteerd.

Dieptezientest

Voor de bepaling van het diepteonderscheidend veÍmogen is gebruik gemaakt van de

TNo-dieptezientest. Voor deze dieptezientest geldt dat de sensitiviteit voor het opspoÍen

van amblyopie lffiVo bedraagt en de specificiteit 93Eo wanneer als venrijscriteÍium 240

boogseconden (plaat V) wordt gehanteerd (Walraven, 1983). Met dit venvijscriterium

worden met deze test alle amblyopen opgespoord ten^,ijl 1Vo van de niet-arnblyopen ten

onrechte als amblyoop worden aangemerkt.

Bij brildragende kinderen wordt de test met bril afgenomen. Terwijl het kind de rood-

groen "toverbril" op heeft, worden achtereenvolgens de platen I, II, m en V van de TNO-

dieptezientest aangeboden. Het diepteonderscheidend vermogen is voldoende wanneer

al dezp platen foutloos worden benoemd.

Aanwijzingen voor amblyopie

Er zijn aanwijzingen voor amblyopie wanneer er een visuwerschil ery'of onvoldoende

dieptezien is geconstateerd volgens de genoemde criteria. De combinatie van visusver-

schil met onvoldoende dieptezien wordt als een sterke aanwijzing voor amblyopie

beschouwd. Wanneer met visustest en dieptezientest geen afwijkingen zijn gevonden of

wanneer één van de testen niet afwijkend is en de andere test niet is gedaan of niet is

gelukt, wordt de uitslag als 'geen aanwijzingen voor amblyopie' beschouwd. Wanneer
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de visustest en dieptezientest beide niet zijn gedaan of niet zijn gelukt, dan is de uitslag

'het visusonderzoek is niet gedaar/gelukt'.

Wanneer een kind met aanwijzingen voor amblyopie niet onder behandeling/contÍole van

een oogarts is en ook niet eerder wegens scheelzien is verwezen, is aangenomen dat de

kans klein is dat er bij dit kind eerder aanwijzingen voor amblyopie zijn gevonden. In

theorie is het mogelijk dat bij kinderen met een rechte oogstand, die in het verleden voor

amblyopie zijn behandeld maar ten tijde van het onderzoek niet meer onder controle zijn,

opnieuw een lui oog is ontstaan. Dit zal echter zeer sporadisch het geval zijn.

Wanneer een kind met aanwijzingen voor amblyopie in het verleden wegens scheelzien

is venpezen ery'of ten tijde van het onderzoek onder behandeling of controle van een

oogarts is. is aangenomen dat er bij dit kind reeds eerder aanwijzingen voor amblyopie

zijn gevonden.

5.3 Respons

De in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten hebben betrekking op 2689 kinderen,

waarvan 53Vo tot de leeftijdsgroep 4-6jaar behooÍ en47Vo tot de leeftijdsgÍoep 7-9 jaar.

Zeven kinderen uit de leeftijdsgroep l0-12 jaar zijn bij de 7-9-jaigen gerekend.

Verdeeld naar PGO-groepen komt 55Vo vm de ondezoeksgroep uit groep 2 en457o uit

groep 4 van het basisonderwijs.

5.4 Resultaten

Visustest

De visustest is bij 987o van de onderzoeksgroep verricht, bij 9Va is een visusverschil

geconstateerd, tenrijl 89Vo geen visusverschil heeft (figuur 5.1). De verschillende

gebruikte visuskaarten toonden geen onderling venchil in resultaat van de visustest.
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Dieptezientest

Bij 847o van de onderzoeksgroep is een dieptezientest verricht. Eén dienst uit een gÍote

stad heeft in het geheel geen dieptezientest gedaan, tenrijl een andere dienst uit een grote

stad en drie diensten van het platteland bij het merendeel van de 7-9-jarigen geen

dieptezientest heeft uitgevoerd.

Vijf procent van de onderzoeksgroep heeft onvoldoende dieptezien en terwijl het

dieptezien bij79% voldoende is (figuur 5.2).

Aanwijzingen voor amblyopie

Bij 337 (LZVo) van de 2689 kinderen zijn aanwijzingen voor amblyopie gevonden. Bij

27o betreft dit zowel een visusverschil als onvoldoende dieptezien ('sterke aanwijzing'),

terwijl bij 77o alleen visusverschil enbij 4Vo alleen onvoldoende dieptezien zijn vastge-

steld (figuur 5.3).
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Figuur 5.1 Flesultaten visusteEt

Figwr 5.3 Aanwijzingen amblyopie

Figuur 5.2 Besultalen dieplezenlsst
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Behandeling, eerder verwezen en verwijzing bij aanwijzingen voor amblyopie

Van de 337 kinderen met aanwijzingen voor amblyopie zijn er 136 onder behandeling

of controle van een oogarts ery'of eerder verwezen wegens scheelzien en van 2 kinderen

is niet bekend of zij eerder zijn verwezen. BU 199 kinderen (77o van de totale onder-

zoeksgroep) zijn waarschijnlijk voor het eerst aanwijzingen voor amblyopie gevonden,

bij l7o gaat het hierbij om zowel visusverschil als onvoldoende dieptezien, bij 57o is

alleen een visusverschil vastgesteld en bij 27o alleen onvoldoende dieptezien. Het

percentage nieuw ontdekte kinderen met aanwijzingen voor amblyopie bedraagt in de

leeftijdsgroep 4-6 jaar 87o en in de groep vanT jaar en ouder 77o van de onderzochte

kinderen.

In de regio's Noord-Oost, Midden en Zuid is een hoger percentage (14-l5%o) met

aanwijzingen voor amblyopie gevonden dan in de regio Noord-West en in de 'grote

steden' (9-1O7o). Het percentage kinderen waarbij mogelijk voor het eerst aanwijzingen

voor amblyopie zijn gevonden is het hoogst in de regio Midden (107o) en het laagst in

de regio Noord-West (4Vo), in de 'grote steden' is dit bij 7lo en in de regio's Noord-Oost

en Zuid bij 8Eo van de onderzochte kinderen het geval.

Tabel 5.1 toont het percentage bekende en mogelijk nieuwe gevallen binnen de groepen

met aanwijzingen voor amblyopie. Van de kinderen met onvoldoende dieptezien, al dan

niet in combinatie met visusverschil, is ruinr de helft in het verleden reeds naar huisaÍs

of oogarts verwezen.
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Tabel 5.1 Aanuiztngen voor amblyopie (n=337)

vbuswrschil En onvol-

doerde dieptezien

(nd2)
o/ofi

mrcldGÍdedieptezi€ír vbrswrsctill

(n+4) (n=191)
aln %n

mídsr veírszen en/oí

bekand bii oogaíts

bij peiling ontdekt en
vgÍwgzen

bij p€iling ontdskt, ni€t

vSnflozen

1 
in de groep met vÈrswnchil b van 2 kinderen niet b€kend oÍ zij eerder verwezen en/oí bekend Íjn bil oogarE en ran 1 nieuw
goml b niel bel€nd oí hijfzij n.a.v. het ondezo€k is wÍuezen

Bij ruim 9O7o vande kinderen met steÍke aanwijzingen voor amblyopie is extra aandacht

aan de visus besteed, hetzij reeds in het verleden, hetzij naar aanleiding van het onder-

zoek. Voor kinderen met alleen onvoldoende dieptezien of alleen visusverschil is dit voor

resp. ongeveeÍ 6O7o en 5O7o het geval.

In de groep met sterke aanwijzingen voor amblyopie is 87o van de nieuwe gevallen niet

naar huisarts of oogarts verwezen (tabel 5.1). Drie van deze vier kinderen hebben wel

een vervroegde uitrrodiging voor de jeugdgezondheidszorg gekÍegen, waaöij echter de

reden voor deze vervroegde uitnodiging niet bekend is.

Van de 199 kinderen met mogeluk nieuw ontdekte aanw|zingen voor amblyopie is 32Vo

naar de huisarts of een oogarts verwezen, 26Vo is niet venrezen maar heeft wel een

vervÍoegde uitrrodiging voor de jeugdgezondheidszorg gekregen, terwijl bij 43Vo géén

vervolgactie is ondemomen.

Verwijzingen op grond van het onderzoek

Van de gehele onderzoeksgroep van 2689 kinderenis 4Vo op grond van de uitslag van

de visustest ery'of de dieptezientest naar de huisarts of een oogarts verwezen. De bevin-

dingen bij het onderzoek die hebben geleid tot verwijzing, zijn vermeld in tabel 5.2.
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Tful 52 Redenen vmr rorwiizing flaaÍ huisaÍls oÍ oogarts

Bevindingen bij h€t ondezo€k

virurvcnchil cn mvoHocnda diap
tcd.n

onvoldocndc dicplcuicn

Yi{r!Y.ilchil

gccn visurvcruchil

bcidc lcctcn nict gcdaan

geen visusverschil

voldosnds dioplszien

disptsÍsntest ni€t gsdaan

voldocndc dieptczicn

dioplezientost niet godaan

18

7

41

7

27 normah vÈus1

lagc viu'
vbuswaarde mbek€nd 

I

6 mmale vbus 
1

lrgc virur 2

1

12

1Í
4

1

5

lotarlr8nlal Yrlmztn

1 mmale vÈus: visuswaade tan beirie ogen groter dan 0,5
2 hge visus: visuswaarde van óón oí beide ogen 0,5 oí hger
I vbusyaade onbeksnd: visswaaÍde nH b€ksnd, geen Landold<aart gebruikt

Bij 73 van de verwezen kinderen zijn er aanwijzingen voor amblyopie. Zeven van hen

zijn reeds eerder wegens scheelzien verwezen, terwijl op het moment van ondenoek drie

kinderen onder behandeling of controle van een oogaÍts zijn. De overige 63 venrezen

kinderen met aanryijzingen voor amblyopie (27o van de onderzoeksgroep) zijn tijdens

het onderzoek voor het eerst met een mogelijke amblyopie gesignaleed en verwezen.

Van de mogelijke nieuwe gevallen met aanwijzingen voor amblyopie (n=199) is 32Vo

naar huisarts of oogarts verwezen, terwul dif bij |Vo van de "bekende amblyopen"

(n=136) het geval is. Van de2342 kinderen zonder aanwijzingen voor amblyopieis l7o

naar huisarts of oogaÍts verwezen, waarvan 16 kinderen met een lage visuswaarde (0,5

of lager) van één of beide ogen en 13 kinderen met een nonnale visus (visuswaaÍde van

beide ogen groter dan 0,5), terwijl van 4 kindercn geen visuswaarde bekend is.
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5.5 Bespreking

Prevalentie

Twaalf procent van de onderzoeksgroep heeft aanwijzingen voor amblyopie. Dit betÍeft

bij 27o steÍke aanwijzingen, lVo heeft alleen een visusverschil en 47o heeft alleen

onvoldoende dieptezien. Het percentage kinderen met onvoldoende dieptezien komt

overeen met het percentage van 2,5-5,07o dat in de literatuur wordt genoemd (Hirasing,

1990). Hirasing (1990) vond in een groep van 1061 4-S-jarige kleuters in West-Friesland

bij 5,5Vo een onvoldoende diepteonderscheidend veÍmogen.

Er zijn meerdere onderzoeken naar de prevalentie van amblyopie onder scholieren in

Nederland verricht. De volgende prevalenties worden daarin genoemd: 5?o bij 4-17-

jarigen (Walraven, 1983), 5,6fo bij 7-16-jarigen (Kuijpers, 1986) en 3,87o bij kinderen

uit de grcepen 1,4 en 7 van het basisonderwijs en klas I van het voortgezet ondenrijs

(Van derPoel, 1989). Onderzoeken onder kinderen van 4-6jaarvermelden prevalenties

van 6,57o bij 5-6-jarigen (Boersma, 1990) en 4,77o bij 4-jarigen (Weber-van der Staal,

1992).In deze peiling zijn bij l37o van de 4-6-jarigen aanwijzingen voor amblyopie

gevonden. De eerstgenoemde prevalenties zijn echter bepaald na uitgebreid onderzoek,

heeij door een oogarts, hetzij door de GGD. Het ligl daarom in de verwachting dat bij

een éénmalig onderzoek een hoger percentage kinderen met aanwijzingen voor amblyopie

wordt gevonden.

Incidentie

Bij lEo van de onderzoeksgroep zijn waarschijnlijk voor het eerst aanwijzingen voor

amblyopie gevonden. Dit betreft bij lEo zowel visusverschil als onvoldoende dieptezien,

bij 57o alleen een visusverschil enbij 27o alleen onvoldoende dieptezien. Twee pÍocent

van de onderzoeksgroep is naar de huisarts of een oogarts yerwezen op grond van

waarschijnlijk niet eerder gevonden aanwijzingen voor amblyopie.

Hirasing (1990) vond bij 4-5-jarigen een incidentie van onvoldoende dieptezienvan4To

(peiling 3%o);bij2Vo werd naast dit onvoldoende dieptezien ook een visuwerschil ery'of

een duidelijke vizusvermindering aan één of beide ogen gemeten. In dit onderzoek van

73



Hirasing werd 64?o van de nieuwe gevallen met onvoldoende dieptezien naar de huisaís

verwezen en werd bij 267o ineenherhalingsonderzoek door de schoolaÍts een voldoende

dieptezien gevonden (58Vo van de nieuwe gevallen met onvoldoende dieptezien werd

directaansluitend aanheteerste onderzoekvenvezen). Inditonderzoek (Hirasing, 1990)

werd 2,5Vo van de ondezochte kinderen verwezen wegens nieuw ontdekt onvoldoende

dieptezien en bij lVo van de onderzoeksgroep werd de amblyopie door de oogarts

bevestigd. In een ander onderzoek onder 4-jarigen (Tan-Tan, 1988) werd 3,47o vertyezen

in veöand met een mogelijke amblyopie en na onderzoek door een oogarts werd de

incidentie van amblyopie bepaald op O,lVo.In het onderzoek van Weber-van der Staal

(1992) bij 4-jarigen werd, met behulp van een uitgebreid screeningsprogramma, een

incidentie van amblyopie gevonden van l,l%o.

Door het eerder genoemde verschil in onderzoek (éénmalig versus uitgebreid door

oogarts/GcD) ligt het eveneens in de verwachting dat de incidentie van aanwijzingen

voor amblyopie in de peiling hoger is (8Vo bij 4-6-jarigen) dan bij de overige onderzoe-

ken.

Het percentage kinderen dat op grond van het visusondezoek met een verdenking op

"nieuwe" amblyopie is verwezen, is bij de 4-6-jarigen in de peiling ongeveer gelijk aan

dat bij de onderzoeken door Tan-Tan (1988) en Hirasing (1990), namelijk 37o versus

3,47o en2,5Vo.

Van de kinderen bij wie in de peiling mogelijk voor het eerst aanwijzingen voor amblyo-

pie zijn gevonden. is slechts éénderde naar de huisarts of een oogarts venwezen. Een

kwart van de kinderen met mogelijk nieuw ontdekte aanwijzingen voor amblyopie is niet

verwezen maar heeft wel een vervroegde uitrrodiging voor de jeugdgezondheidszorg

gekregen, tenrijl er bij ruim 4O7o geen vervolgactie is ondemomen. In het onderzoek

van Hirasing (1990) is een veel groter deel van de kinderen met nieuw ontdekt onvol-

doende dieptezien naar de huisars verwezen dan in de peiling. De verwijscriteria die in

dergelijke gevallen door de verschillende diensten worden gehanteerd, dienen nader

onderzocht te worden om tot een overeenstemming over de te volgen procedure te

kunnen komen.
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In de peiling zijn er regionale verschillen gevonden in de prevalentie en incidentie van

aanwijzingen voor amblyopie. Het is niet bekend of deze een gevolg zijn van regionale

verschillen in systematische opsporing van visusafwijkingen op de zuigelingen- en

peuterleeftijd. Op de consultatiebureau's wordt momenteel de V.O.V.-screeningsmethode

(Vroegtijdige Onderkenning van Visuele stoomissen) voor het opspoÍen van visusafwij-

kingen landelijk geirmplementeerd (De Winter, 1992).Deze methode beoogt op sysemati-

sche wijze meer kinderen met amblyopie vóór de leeftijd van 3 jaar op te sporen en zo

snel mogelijk te behandelen. Hierdoor zalhet aantal mensen met bl[vende amblyopie

dalen met 1700 tot 2000 per jaar. tmplementatie van de V.O.V.-methode zal in de

komende jaren moeten leiden tot een aftrame van het aantal kindeÍen bij wie door de

schoolgezondheidszorg amblyopie wordt ontdekt. Het effect van de V.O.V.-screeningsme-

thode is met de huidige peiling nog niet na te gaan. Het lijkt dan ook zinvol om het

visusonderzoek over ongeveer 5 jaar in een peiling te herhalen, om te onderzoeken of

het percentage kinderen met mogelijk nieuw ontdekte amblyopie is gedaald.

Eén van de criteria voor een verantwoord screeningsprogramma is dat er behandelingsmo-

gelijkheden voor de gevonden afwijking moeten zijn. Uit dit oogpunt zouden van

kinderen vanaf 7 jaar niet meer routinematig op amblyopie onderzocht moeten worden,

aangezien behandeling vanaf deze leeftijd zinloos wordt geacht (De Koning,1992).

Wanneer er echter bij kinderen vanaf 7 jaar een visusverschil wordt gevonden, zal onder

anderc door het uitvoeren van de dieptezientest de aanwezigheid van amblyopie verder

moeten worden onderzocht. Omdat amblyopen een verhoogd risico hebben op blindheid

(Schaapveld, 1993; De Winter, 1992). lijkt het wenselijk om kinderen waaöij pas op

latere leeftijd een amblyopie wordt ontdekt van dit risico op de hoogte te stellen.

Bij de peiling zijn er ook in de leeftijdsgroep 7-9 jaar nieuwe gevallen met aanwijzingen

voor amblyopie gevonden, bij een aantal van deze kinderen is zowel een visusverschil

als onvoldoende dieptezien geconstateerd. Daarer geen resultaten van vewolgonderzoek

door de oogaÍts bekend zijn, kan niet gezegd worden of deze kinderen daadwerkelijk

amblyoop zdn. Eveneens is onbekend of deze kinderen eerder op aanwijzingen voor
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Anlblyopie z{ln ondelzocht Zolang ltel nlet beken«l is of het wd of nict om ,nieuwe

gevallen gaati sal ÍneÍl ook in de lee ijdsgÍaefp van 7-9 jaar alert nroeren blitverr op het

qp§por,En.l4n sairyuuing€q v.oor armblyop.ie" met bovensf,aande ,rcdcnatle in het aclrter-

hosftI.
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6. ONGEVALLEN

6.1 Inleiding

Ongevallen zijn een belangrijke oorzaak van sterfte en moöiditeit bij kinderen vanaf één

jaar (Stompedissel, 1990). Voor preventie van ongevallen is informatie nodig over

oorzaken en omstandigheden van ongevallen en over risico-indicatoren als leeftijd,

geslacht, etnische herkomst en sociaal-economische status. Om inzicht te krijgen in deze

indicatoren is in de peiling IGZ de incidentie van ongevallen gemeten bij leerlingen uit

de groepen 2,4 en7/8 van het basisondenvijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Aard en lokatie van de ongevallen zijn ondezocht als ook de behandeling van het

ongevalsletsel. Daamaast is getracht inzicht te kijgen in eventuele achtergrondgegevens

die op de incidentie van ongevallen van invloed zijn.

6.2 Methode

De vragenlijst is ontleend aan het peilstationondezoek van de JGZin Amsterdam (Van

der Wal, 1993). De navraagperiode betreft de maand voorafgaand aan het onderzoek,

om vertekening door het geheugen zoveel mogelijk te vermijden. Dit heeft tot gevolg

dat de emstige ongevallen van de afgelopen maand mogelijk gemist worden, vanwege

nog lopende behandeling (bijvoorbeeld ziekenhuisopname) of door overlijden van de

betreffende kinderen. Deze ongevallen zijn echter in principe in het Privé Ongevallen

Registratie Systeem (PORS, I 990) geregistreerd.

Alleen dÍe ongevallen zijn geregistreerd waarvoor wegens lichamelijk letsel medische

hulp is ingeroepen. Bij meerdere ongevallen bij één kind is voor elk ongeval een apaÍte

vragenlijst ingevuld.
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6.3 Analyse

De samenhang tussen achtergrondkenmerken en de kans op een ongeval is onderzocht

met logistische regressie-analyse. De volgende achtergrondkenmerken zijn als categori-

sche variabelen in het model opgenomen: geslacht, leeftijd, gÍootte van de vestigings-

plaats van de school, onderwijsniveau, etniciteit en schoolopleiding van de ouders. In

een stapsgewijze procedure zijn de onaftrankelijke variabelen geëlimineerd die niet

significant samenhangen met de aftankelijke variabele. Van de variabelen die op deze

wijze in het model blijven, zijn de odds ratio's berekend. Om inzicht te krijgen in de

samenhang tussen geslacht en onderwijsniveau en de kans op een ongeval is een tweede

analyse uitgevoerd waaöij de kinderen zijn ingedeeld in vier groepen: jongens en meisjes

van het basisonderwijs (BaO) en jongens en meisjes van het voortgezet ondenv|s (VO).

Hiemaast zijn in dit model etniciteit, schoolopleiding van de ouders en gÍootte van de

vestigingsplaats van de school opgenomen.

6.4 Respons

Aan 5325 kinderen (ruim 99?o van de peilpopulatie) zijn de vragen over ongevallen

gesteld.

6.5 Resultaten

Ongevalsincidentie

Bij 162 van de 5325 kindercn (3c/o) is een ongeval gerapporteerd. Bij slechts één kind

is een tweede ongeval opgegeven. De verdeling van de kinderen met een ongeval naar

PG0-groep is weergegeven in tabel 6.1. Ongevallen komen significant vaker voor bij

leerlingen van klas 2 van het voortgezet onderwijs dan bij basisschoolkinderen (odds-ratio

2,O6; 95Vo betrouwbaarheidsinterval 1,48 - 2,86).
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T&el 6.1 Psrcenages hnderen mel een ongeval in de maand roonaÍgaand aan h€t ondeno€k naar PGOnoep

mgeval

PGOnroep
ne0

%n
F

%n

gtcÉ/pz

oro€p 4

groep 78

klas 2 VO

1488

12?,.

1 165

1433

2,1

1,7

3,5

1,8

97,9

98,3

$,5

s5,2

9683,1

Ongevallen en achtergrondkenmerken

Het verband tussen achtergrondkenÍneÍken en ongevallen is weergegeven in Íabr'l 6.2.

Bij de jongens komen ongevallen in de afgelopen maand vaker voor dan bij de meisjes.

Het percentage ongevallen st[gt met de leeftijd. De ongevalskans is voor kinderen van

het basisonderwijs lager dan voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Kinderen

vanaf lOjaar hebben een grotere kans op een ongeval dan de 4-6jarigen en de ongevals-

kans van jongens is goter dan die van meisjes (tabel 6.3).
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Tatf,,l 62 Percentages kinderen met een ongsval in de maand voraígands aan het ondezoek naar een aanhl ac+lbrgondkenmet-

ken

ongoval

ne€

%n pmarde
F

olon

Geslaót
pngens

meisjes

Leeltijdsgroep

4-6w
7-9 jaar

10-12 jaat

13-'tg jaar

Gsme€nt§gÍoolto
grob stad

slad
platteland

Onderwijsniveau

basissdrool

LBGMAVO

MAVO.HAVO
HAVO.WO

Elniciteit

NedeÍlands
nietNedeílands

Schoolopleiding oudeo'
(geen) lagere school

LBOÀ,IAVO

HAVO/YWOAIBO

HBO/Universitgit

2691

%17

1441

1257

1216

1394

874

1455

2979

3876

582

453
387

96,3

97,6

98,0

98,2

$,7
94,9

*,2
s,4
97,4

97,6

94,5

95,4
95,6

96,9
96,9

96,1

s6,8

97,4

97,6

3,7

2,4

3,8

3,6

2,6

2,4

5,5

4,6
4,4

3,1

3,1

3,9

3,2

2,6

2,4

4n2
512

509

a
1133

962

2,0
1,8

3,3
5,1

< 0,01

< 0,0001

< 0,0001

t 
nan 4@ kinderen is de sdroolopleiding van de ouders onbekend

Iaöel 6.3 Odds ratio's [95% belrouwbaarheidsintervallen (Bl)] voor esn ongo/al naaÍ geslaót en leeítijdsgroep

oR [95% Brl '

Geslaót

iongens
meisjes 2

LeeÍtijdsgroep
4-6laar 2

7-9 jaar

10-12,iaar

1 3-1 5 jaar

2472

2456
1,s4 [1,10 - 2,151

1

1

0,87 [0,50 - 1,521

1,67 11,02 - 2,721

2,56 [1,63 - 4,001

1418

1222

1164

1124

1 
OR geslaól geconigeerd voor leeÍtijdsgroep; 0R leeftijdsgroep gacorrigeerd rcor geslacht

2 
= reÍeronti€gro€p

De meisjes van het basisonderwijs hebben de laagste kans op een ongeval en de jongens

van het voortgezet onderwUs de hoogste (tabel 6.4). Kinderen op scholen in een stad
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hebben meer kans op het krijgen van een ongeval dan kinderen op scholen op het

platteland.

Iaàel 6.4 Odds-ratio's [95% betrouwbaarheidsinteívallen (Bl)l rroor een ongelal naar g€shchUondoÍwi.isniveau en giemssntegíootle

0R [c5% Bll '

Gssladrt en onderwilsniveau

meisjes BaO'?
jongens BaO

meisps VO

!:ngerc VO

GsmesntsgÍootle
platteland 2

slad
gÍote stad

I 
OR geslacht en onderwi§niveau geconigeerd voor gementegÍooto; OR gsmsentegÍootle gscoÍrigeeíd rooí geshdrt en onderrijsni-

v€au
2 

= reíerenÍegroep

Kenmerken van de ongevallen

Voor 158 kinderen is de ongevalssituatie ingevuld, bij l57o van hen betreft het een

verkeersongeval, bij 327o een sportongeval enbij 527o een ander ongeval (met name

iry'om het huis en iry'om school). Bij leerlingen van het basisonderwUs betreft het bij

ongeveer tweederde van de ongevallen een 'ander' ongeval, bij l87o een verkeersongeval

enbij 17Vo een sportongeval. Bij middelbare scholieren betreft het in ruim de helft van

de ongevallen een sportongeval, bij lzEo een verkeersongeval enbij 357o een ander

ongeval. Als aard van het ongeval zijn val-ongevallen en botsingen het vaakst genoemd,

resp. bij 4OVo en247o van de 156 kinderen waarvoor de betrcffende vraag is ingevuld.

Bij 357o van de 158 kinderen is het letsel een (brand)wond, bij 4OVo een kneuzing,

ontwrichting of verstuiking enbij25Vo een fractuur, gebitsbeschadiging, hersenschudding

of ander letsel.

Onderzoek of behandeling is bij 52Vo yan de kinderen met een ongeval (n=159) dmr

de huisarts verricht, bij 247o op de EHBO enbij ll%o door een specialist of een fysiothe-

rapeut. Eén procent van de kinderen heeft een ziekenhuisopname ondergaan enbij l2Vo

van de kinderen is als uiteindelijke behandeling 'overig' opgegeven. Onderzoek of

behandeling van een (brand)wond en van een kneuzing, ontwrichting of verstuiking is

1 916

1S51

540

621

2789

1340

799

1

1 ,65 [Í,07 - 2,531

2,17 í1,{4-4,21
3,15 [1,C5 - 5,081

1

1,49 [1,02 - 2,161

r,41 [0,91 -2,O1
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meestal door de huisarts verricht. Behandeling van een fractuur heeft relatief vaak op

de EHBO plaatsgevonden (tabel 6.5).

Tful 6.5 Procentrele veídoling van aard \an hst ongerralsletsel en phats waaÍ ondezo€k oí bohandeling plaaBrond (n=158)

behandeling

specialist /
fysioth. ovsng

(bnand)wond

kneulng,bn lwrichtirq/
versuikng

Íracuur

anders

55

63

11

I

13

27

21

Í3

a
45

7

52

18

45

5

I
I

6.6 Bespreking

De ongevalsincidentie in de maand voorafgaand aan het ondenoek is 37o. Vergelijking

met de cijfers uit Amsterdam is weinig zinvol, omdat de navraagperiode in Amsterdam

12 maanden is. Jongens hebben een grotere ongevalskans dan meisjes, tenvijl kinderen

van tien jaar en ouder een grotere ongevalskans hebben dan 4-6 jarigen. kerlingen

(zowel meisjes alsjongens) van het voorgezet onderwUs hebben een grotere ongevalskans

dan leerlingen van het basisondenvijs. Met name vanaf het l2e jaar lijkt de ongevalskans

toe te nemen. Dit hangt waarschijnlijk samen met de intensievere sportbeoefening door

oudere kinderen, alsmede met het gedrag in het verkeer en een grotere actie-radius van

leerlingen van het voortgezet ondenrijs in vergelijking tot kinderen van het basisonder-

wus.

Bij de peiling zijn geen verschillen in ongevalsfrequentie gevonden tussen kindeÍen van

Nederlandse en niet-Nederlandse ouders. Dit in tegenstelling tot het Amsterdamse

onderzoek, waar bij kinderen uit allochtone gezinnen een significant lagere ongevalskans

werd gerapporteerd (Van der Wal, 1993).

De gemeten ongevalsincidentie in de peiling is lager dan die onder de gehele populatie

jeugdigen in Nederland, omdat dodelijke en emstige ongevallen als gevolg van de

onderzoeksmethode buiten beschouwing zijn gebleven.
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Op grond van dq resultatex van de peiling JG:Z l99lll992 onderscheiden jongens van

het basisonderwijs en leerlingeu van het voortgezet onderwijs zich als doelgroepen voor

ongevalsprevende.
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7. PSYCHOSOCIALE ASPECTEN VAN GEZONDHEID

7.1 Inleiding

Psychosociale problematiek van jongeren lijkt meer voor te komen dan voorheen

(Diekstra,1991; Diekstra 1992). On een globaal inzicht te krijgen in deze problematiek

zijn vier psychosociale aspecten van gezondheid ondezocht bij leerlingen van groep 8

van het basisonderwijs en bij de leerlingen van het voortgezet ondenvijs. Deze aspecten

betreffen stemmingen, psychosomatische klachten, activiteiten en sociale participatie.

72 Methode

Op basis van bestaande vragenlijsten is een vragenlijst samengesteld. Deze omvatre

vragen over stemming van de afgelopen week (welbevinden; tabel 7.1) en psychosomati-

sche klachten (tabel7.2) (Van der Linden, 1989) en vragen over activiteiten en sociale

participatie afkomstig uit de Youth Self Report (YSR) van Achenbach in de Nederlandse

bewerking van Verhulst (Achenbach, 1991; Verhulst, l99lxtabel 7.3). BU de keuze van

de vragenlijsten speelden de lengte van de vragenlijst, de mogelijkheid om deze zelfstan-

dig zonder uitgebreide uitleg in te vullen en advisering door deskundigen die met

dergelijke lijsten gewerkt hadden een belangrijke rol.
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T*el 7.1 lums van de schaal stemming van de aígelopen week (Van der Lind€n, 1989)

b hcl de algelopcn w.ck yoorgckomcn dsl:

Í l€ j€ angstig oÍ gespannen voslds?

2 je ergens mn genoten hebt?

3 je trt gevoel had dat je blort geschotsn bent?

4 je sympathie oí wamb voelde voor anderen?

5 je je eenzaam voelde?

6 je symgthie oÍ warmb voelds vooÍ i€zslí?
7 is ne€íslachlig oí depressieí was?

I je je wij en onbelemmerd vosH€?

9 io om io§ hebt kunnen lachen?

Tabel 72 lt€m6 van d€ schsal peychcomatische klachten (Van deí Linden, 
.1989)

Í Voel je fe wel eens lusteloc?
2 Heb je wel eens het gevoel van moeheid zonder dat je precies weet waarvan het komt?

3 Hebje wel eens hooídpijn doordat je in spanning hsbt gezeten?

4 Komt hel wel eens voor dat je geen tÍsk in otsn h€bt?

5 Heb.ie moeite om in slaap ts vallsn?
6 Heb je een gevoelige huid, zodatje gauw uitslag, vlekken oí jeuk van iets kijgt?
7 Heb je rcl eeÍE pi,n in ie buik, zo in de buurt v,an je nav€l?

8 Mefi le wel eens aan je spieren dat je ze niet zo goed hunt onspannen?
I Moet ie wel eens heel erg huilen brwijl daar niet zoveel aanleiding rcor is?

T&17.3 De gegevens waaruit d€ YsRschalen Sociale Partcipath en Aclivileiten woÍden b€rekend

Activiteiten Aanbl sporten

Sporlen GsÍniddelde lan de b6t€de tijd en de vaardigheid daadn,

in wrgelijking met le€ftidsgenoten

Aanal hobbfs; Hobby's ldem

Aanlal banen

Banen Het gemiddelde van de vaardigheid daarin, in rergelijkiry
mel leeítijdsgenoten

Socialo panicipati. Aanhl dubs

Clubs Het gemiddelde van de mate waaÍin men daar aclieí is, in

vergoliiking mot lseítiidsgsnotsn
Aanhl wi€nden/

wiendinnen

Omgang met wienden/ Hgt aantal keren per we€k dat men mel vÍienden ol vÍien-

vdendinnen dinnsn optreh
omgang met anderen Het gemiddelde van de lilaliteit ran ds relatie mst hoeís

sn/oÍ zusssn, oudsa en leeítijdsgenoten

Alleen De mate waarin men zich alleon kan vermaken

Voorafgaand aan ofna afloop van het preventiefgezondheidsondenoek is de vragenlijst

door de leerlingen zelf ingevuld, dus niet klassikaal, en ingeleved bij een medeweÍker

van de Jeugdgezondheidszorg. Tijdens het invullen mocht geen inhoudelijke toelichting
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worden gegeven om beihvloeding te voorkomen. Na het invullen is alleen aan de

leerlingen gevraagd of zij de vragenlijst volledig hebben ingevuld en zo nee, wat hiervan

de reden is.

7.3 Analyse

Op de items van de schaal Stemmingen als ook op die van de schaal Psychosomatische

klachten is een principale componentenanalyse met varimaxrotatie toegepasL Als

criterium voor het aantal te extraheren factoren is een minimale eigenwaarde van I
gehanteerd. Op basis van de analyse zijn voor de twee schalen één of meer (sub)schalen

gevormd, waarvan de inteme consistentie (Cronbach's alpha) is berekend.

De schaalscores Activiteiten en Sociale participatie zijn berekend conform de procedures

in het officiële YSR-invoeÍprogramma (Achenbach, 1991). Op de schaal Activiteiten

krijgen kinderen geen scorc toegekend als zij op één van de onderdelen van die schaal

geen antwoord hebben gegeven. Op de schaal Sociale participatie mogen de antwoorden

op maximaal één onderdeel ontbreken. Bij meer ontbrekende antwoorden wordt ook daar

geen score toegekend (Achenbach, l99l).

7.4 Respons

De vragenlijst over psychosociale aspecten van gezondheid is aan 2286 kinderen van

groep 8 en van het voortgezet onderwijs uitgereikt. In totaal isvan líVo van de kinderen

bekend, waarcm de vragenlijst onvolledig is ingevuld. Bij de kinderen van groep 8 is

dit percentage 277o en bij de leerlingen van klas I van het voortgezet onderwijs 217o.

Het merendeel van de kinderen (86Vo) gaf als reden voor niet invullen op dat de vragen

te moeilijk waÍen, 3Vohad taalproblemen,2Vo weigerde de vragenlijst in te vullen en bij

2?o wefr aangegeven dat er organisatorische problemen waren.
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In de schaal Stemmingen heeft 7070 van de 2286 kinderen twee of meer vragen niet

ingevuld. In groep 8 van het basisonderwijs is het percentage kinderen met tenminste

2 ontbrekende antwoorden hoger dan op het voortgezet ondenvijs. Ook in de groepen

Surinaamse/Antilliaanse en TurkseÀ4arokkaanse kinderen is het percentage met ontbre-

kende antwoorden relatiefhoog (187o). Leerlingen die in een stad naar school gaan zijn

wat vaker antwoorden schuldig gebleven dan kinderen die op het platteland of in een

grote stad naar school gaan. Tussen jongens en meisjes is in dit opzicht geen verschil.

Bij de vragen naar psychosomatische klachten heeft"4%o van de leerlingen twee of meer

vragen niet ingevuld. Groepen kinderen met relatief veel ontbrekende antwoorden zijn

leerlingen van gÍoep 8, Surinaamse/Antilliaanse en Turkseffarokkaanse kinderen en

kinderen waarvan de opvoedingssituatie of de schoolopleiding van de ouders niet bekend

is.

Bij lSVo van de kinderen is op één van de schalen Activiteiten of Sociale participatie

geen score toegekend. Dit betreft voornamelijk ontbrekende antwoorden op de schaal

Activiteiten. Op de schaal Sociale participatie is slechts bij 3% van de kinderen geen

score berekend. Relatief veel ontbrekende scores komen voor bij kinderen met ontbreken-

de achtergrondgegevens zoals etniciteit, schoolopleiding van de ouders en opvoedingssitu-

atie. In zijn algemeenheid beueft het hier vrij kleine groepen.

7.5 Resultaten

Stemmingen

Bij principale componentenanalyse worden in de schaal Stemmingen twee subschalen

onderscheiden: Positieve Stemmingen (PS, dit omvat de positief geformuleerde items)

en Negatieve Stemmingen (NS, dit omvat de negatief geformuleerde items). Een hoge

score op PS betekent relatief frequente positieve stemmingen en een hoge score op NS

wijst op relatief frequente negatieve stemmingen. Bij kinderen met meer dan één

ontbrekend antwoord op de schalen PS of NS is voor de betreffende schaal geen scoÍe

berekend. Bij de andere kinderen zijn de scores op de schalen berekend door optelling
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van de item-score en deling door het aantal geldige antwoorden. De schalen PS en NS

zijn gecombineerd in een schaal Stemmingen Totaal (ST) waarbij een hoge score de

aanwezigheid van positieve stemmingen en op de afwezigheid van negatieve stemmingen

aangeeft. De schalen PS en NS lopen van I tot 3 met een theoretisch gemiddelde van

2. De schaal ST loopt van 2 tot 6 met een theoretisch gemiddelde van 4.

De inteme consistentie van de drie schalen is laag, met Cronbach's alpha 0,61 voor PS,

0,56 voor NS en 0,42 voor ST. Hierdoor kunnen eventuele verschillen tussen groepen

kinderen gemakkelijk gemaskeerd worden, zodat bij een reëel bestaand verschil toch geen

significant effect wordt gevonden.

Het gemiddelde van de schaal Positieve Stemmingen ligt op 2,01 en van de schaal

Negatieve Stemmingen op 1,24 (tabel 7.4). Vergelijking met het theoretisch gemiddelde

laat zien dat bij de Negatieve Stemmingen relatief vaak is ingevuld dat deze in de week

voorafgaand aan het onderzoek niet zijn voorgekomen.

Meisjes scoren op de schaal Negatieve Stemmingen hoger dan jongens. Oudere kinderen

(geboortejaar 1973-1978,leeftijd vanaf ongeveer 13 jaar) melden iets vaker positieve

stemmingen dan jongere kinderen. Opmerkelijk is dat er geen andere (significante)

verschillen bij de achtergrondvariabelen zijn aangetoond bij de schaal Negatieve Stem-

mingen.

Kinderen uit hogere groepen scoren hoger op de schalen Positieve Stemmingen en

Stemmingen Totaal, waarbij vooral het verschil tussen leerlingen van klas 3 van het

voortgezet onderwijs en de overige leerlingen in het oog springt (tabel 7.4).

Leerlingen van het HAVO-VWO scoren op beide schalen hoger dan leedingen van het

MAVO-HAVO, terwijl deze op hun beurt weer hoger scoren dan leerlingen van het

LBO-MAVO. De score voor leerlingen van het basisonderwijs is nagenoeg gelijk aan

die voor leerlingen van het LBO-MAVO (rabel 7.4).

Kinderen van ouders met een opleiding hoger dan LBOMAVO scoren relatief hoog op

de schalen Positieve Stemmingen en Stemmingen Totaal.

Leerlingen van TurkseMarokkaanse herkomst hebben een relatief lage score op de

schalen Positieve Stemmingen en Stemmingen Totaal.
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Er zijn geen verschillen aangetoond tussen de overige achtergrondvariabelen (gezins-

/opvoedingssituatie en gemeentegrootte vesti gingsplaats school).

Tabl 7.1 Gemiddelde sàaalscores op de sdraien Posilisv€ Stemming (PS), Negatievs Stemming (NS) en Slemming Toual (SÍ)
vooÍ ds gehel€ groep I sn naaí adrtsrgÍondvanabglsn met s(lnificanto eíecbn 2

STNS

Totaal

Gesladrt
jongens

meis,jes

Groepen goboort€jaaÍ

197$1978

19791981

PGOnroep

groep 8 BaO

klas 1 VO

klas 2 VO

klas 3 VO

Onderwiisniveau

Basisonderwijs

LBOMAVO
MAVO.I{AVO

HAVO-VWO

Erniciteit

Nederlands

Surinaams/Antilliaans

Turltsívlarokkaans
anders

onbekend

Schoolopleiding ouders

(geen) lagere school

LBOruAVO

HAVO^/WO^,tBO
HBO/UniveGir€il

onbekend

2,01

1,99

2,m

2,03

1,97

1,96

1,98

2,01

2,17

1,24

1,21

1.27

4,76

4,n
4,73

4,n
4,73

4,72

4,78

4,n
4,88

,,;;
4,70
4,75

4,90

4,n
4,79

4,58

4,U
4,63

4,56

4,74

4,79
4,U
4,n

1,96

1,9Ít

2,05

2,15

2,01

2,@

1,85

2,05

1,98

1,93

1,98

2,U
2,09

1,99

1075

982

1338

792

683

106

1 
'101

168

685

554
tB6

373

r839

36

38

84

13

a5
871

361

312
178

1,25

1,8

1,n
1,21

1,25

1,29

1,24

1,n
1,26
't,26

1,24

1,b
1,27

1,21
'1,35

1,28

1,24

1,26

1 ,25

1.n

' alleen leerlingen mst scorqi op beide sóalen2 signiíicanie eííeclsn (variante-analyse) zrjn gemarkeerd: ' p<0,01; '. p<0,001; ... p<O,0001

Psychosomatische klachten

Bij principale componenten-analyse wordt in de schaal Psychosomatische klachten één

schaal onderscheiden. Deze omvat alle negen items waaruit de vragenlijst bestaat. De

inteme consistentie van deze schaal is matig (Cronbach's alpha 0,66). De schaal Psycho-

somatische klachten loopt van I tot 3, met een theoretisch gemiddelde van 2, De
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verschillen in gemiddelde score naar achtergrondvariabelen zijn getoetst met hhulp van

een variantie-analyse. Als gevolg van de matige inteme consistentie van de schaal kunnen

eventuele reëel bestaande verschillen gen-raskeerd zijn.

Het gemiddelde van de schaal psychosomatische klachten ( I ,55) ligt voor de gehele groep

kinderen duidelijk onder het theoretisch gemiddelde (tabel 7.5). Dit wUst erop dat de

meeste kinderen hebben ingevuld dat zij geen last van de genoemde klachten hebben.

Meisjes hebben vaker last van psychosomatische klachten dan jongens en door oudere

kinderen zijn minder vaak klachten gemeld dan door jongere kinderen. De verschillen

tussen PGO-groepen maken echter duidelijk dat psychosomatische klachten niet eenvou-

dig toe- of afrremen met de leeftijd. De gemiddelde score ligt zowel in groep 8 van het

basisonderwijs als in klas 3 van het voortgezet onderwijs hoger dan in de overige

gÍoepen. Leerlingen van het basisonderwijs melden relatief veel psychosomatische

klachten, terwijl er tussen de verschillende typen van het voortgezet onderwijs geen

duidelijke verschillen lijken te bestaan. Kinderen van ouders die hoog opgeleid zijn geven

relatief weinig psychosomatische klachten aan en kinderen van ouders met maximaal

lagere school geven relatief de meeste klachten aan.

Er zijn geen (significante) verschillen aangetoond bij de overige achtergrondvariabelen.
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Tfu|7.5 Gemiddeld€ schaalscores op de sóaal Psychosomatsdre ldaóbn yan de gehele groep en naar

esn aantal achtsrgrondvariabslon 1

fuydroeom.

klachten

Totaal

Gesladtt

iongens
meisje

Groepen geboortejaar

19791978

197+1981

PGGgroep
groep I BaO

kias 1 VO

klas 2 VO

klas 3 VO

Onderwijsnivezu

Basisonderwijs

LBGMAVO

MAVO.HAVO
HAVO-VWO

Schoolopleiding ouderc

(geen) lagere school

LBOA,IAVO

HAVO/yWOfiBO
HBO/Universiteit

onbekend

2219

't161

1058

805

115

1127

172

r 366

853

1,55

1,47

1,63

1.5s

1,59

1,59

1,53

1,52

1,58

1,59

1,53

1,53

1,50

1,60

1,56

1,54

1,53

1,50

807

573

M6
383

254

932

399

u4
290

' signiíicante eÍleclsn (vanantre-analyse) zijn gemarkeerd: ' p<0,01: " p<0,001; "' pó,mOi

Sociale participatie en Activiteiten

De schaal Sociale participatie loopt van 0 tot 12, met een theoretisch gemiddelde van

6. De schaal Activiteiten loopt van 0 tot 8, met een theoretisch gemiddelde van 4.

De gemiddelde score voor de gehele groep kinderen op de schaal Sociale participatie ligt

iets boven het theoretische schaalgemiddelde, terw|t de gemiddelde score op de schaal

Activiteiten duidelijk onder het theoretische schaalgemiddelde ligt. De meeste achter-

grondkenmerken lijken niet of nauwelijks samen te hangen met hogere of lagere schaal-

scores (tabel 7.6). Jongere kinderen (geboortejaar 1979-1981) scoÍEn wat hoger op de

schaal Sociale participatie dan oudere. Dit is eveneens het geval bij kinderen van het

basisondenvijs in vergelijking met kinderen klas 3 van het voortgezet onderwijs.
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Leerlingen van Turkse of Marokkaanse herkomst hebben de laagste scores op de schaal

Activiteiten.

Tbel 7.6 Gemiddslde schaalscorss voor de YSR-sdralen Sociale paíicipatis en Adiviteiten voor de gehele groep ' en naar
een aantal achtergrondvanabelen 2

Soaale
n participatie Acliviteiten

Totaal

Gssladlt
jongens

melsjes

Groepen geboortejaar

197+1978

19791981

PGGgroep
groep I BaO

klas 1 VO

klas 2 V0
klas 3 VO

Onderwijsniveau

Basisonderwils

LBO-MAVO

MAVO.HAVO
HAVO-VWO

Etnicitsit

Nederlands

Surinaams/Antilliaans

Turks/Marokkaans

anders

onbekend

1Sn

995

882

3,0

3,0

2,9

3,0

2,9

2,9

2,8

3,0

3,0

2,9
3,0

2,9

3,1

3,0

2,6

2,5

2,9

3,3

7,1

7,0

7,0

7,2

7,2

7,0

7,0

6,8

7,2

7.1

6,9

7,1

1136

741

699

97

929

152

701

468

367
333

't730

35

96

83

15

7,1

7,0

6,9

7,1

54

alleen leerlingen met scores op beide schalen

signiíicante eííeclen (vanantie-analyse) zijn gemarkeerd: ' p<0,01 : " p<0,001 ; ... p<0,0001

7.6 Bespreking

De vragenlijst over psychosociale aspecten van gezondheid is door relatief veel leerlin-

gen, met name van groep 8 van heÍ basisondenvijs, niet volledig ingevuld met name

omdat naar hun eigen zeggen de vragen te moeilijk voor hen waren. Achteraf gezien is

de keuze van deze vragenlijsten niet een juiste geweest. Dit heeft te maken zowel met

de omstandigheden waarin de vragenlijst werd ingevuld en met de psychometrische
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kwaliteit van de vragenlijst. De vragenlijst Stemmingen en Psychosomatische klachten

zdn in principe in soortgelijke situaties gebruikt door kinderen van I I jaar en ouder. De

sturing in de vragenlijst van de Youth Self Report wordt in onderzoekssituaties in het

algemeen ingewikkeld gevonden.

Dit type vragenlijsten vraagt om een goede toelichting. Bekend is echter ook dat bij deze

vragenlijsten beihvloeding van buitenaf gemakkelijk optreedt bU het geven van toelichting

tijdens het invullen. In het geval van de peilingen worden de vragenlijsten individueel

vooraf of tijdens het PGO ingevuld. Een mondelinge toelichting vindt dan plaats in een

één op één situatie met een veel grotere kans op beihvloeding dan in een klassikale

situatie. De venvachting voorafgaand aan de peiling was dat een gedegen schriftelijke

uitleg tot de gewenste resultaten zou leiden. Bij een beperkt vooronderzoek bleek dat

LBOJeerlingen zonder problemen de vragenlijst konden invullen. Ondanks deze schrifte-

lijke toelichting blijken bij de peiling veel vragenlijsten onvolledig te zijn ingevuld. Ook

de psychometrische eigenschappen van de vragenlijst Stemmingen en Psychosomatische

klachten bleken minder gunstig dan verwacht.

In het algemeen is er weinig verband aangetoond tussen de vier onderzochte psychosocia-

le aspecten van gezondheid en een aantal achtergrondkenmerken. Meisjes melden wat

vaker negatieve stemmingen en psychosomatische klachten dan jongens. Oudere kinderen

geven wat vaker blijk van positieve stemmingen dan jongere kinderen. Jongere kinderen

melden wat vaker psychosomatische klachten dan oudere. Daamaast scoren jongere

kinderen iets hoger op de schaal Sociale participatie.

Leerlingen van het HAVO-VWO en in mindere mate ook de leerlingen van het MAVO-

HAVO zijn wat meer positief gestemd. Basisschoolleerlingen geven wat meer blijk van

psychosomatische klachten. De MAVO-HAVO leerlingen scoren matig op Sociale

participatie.

Verschillen tussen de etnische groeperingen zijn alleen aangetoond op de aspecten

Positieve Stemmingen en Activiteiten. In beide gevallen gaat het daaöij voomamelijk

om de lagere scores van Turkse en Marokkaanse kinderen.
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Opmerkelijk is dat de opvoedingssituatie op geen van de onderzochte aspecten van

invloed is, omdat Vogels (1993) in een secundaire analyse van materiaal uit drie verschil-

lende onderzoeken stelselmatig effecten van de opvoedingssituatie op uiteenlopende

(psychosociale) aspecten van de gezondheid vond. Dit kan mogelijk te maken hebben

met de gekozen indeling van de opvoedings-/gezinssituatie, waarbij in de peiling

gezinnen met een biologische ouder en een partner als twee-ouder gezinnen zijn gere-

kend, terwijl deze in andere studies tot de een-ouder gezinnen worden gerekend.

7.7 Methodologisch voorbehoud

Het feit dat voor de onderzochte psychosociale aspecten van gezondheid weinig sigrrifi-

cante effecten naar een aantal achtergrondkenmerken zijn gevonden, kan mede veroor-

zaakt zijn door de lage psychometrische kwaliteit (inteme consistentie) van een aantal

van de gebruikte schalen. Wordt hierbij ook het relatief hoge percentage ontbrekende

antwoorden in ogenschouw genomen, dan hebben de resultaten een beperkte waarde en

kunnen er geen verstrekkende conclusies over de psychosociale gezondheid vanjongeren

aan worden verbonden. Daarbij lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een volgende

peiling naarpsychosociale aspecten van gezondheid op een andere wijze dient te worden

uitgevoerd. Bij een andere wijze dienen zowel de methode als de afname-situatie

aandacht te krijgen.
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8. ZWEMVAARDIGHEID

8.1 Inleiding

Het aantal verdrinkingsgevallen in Nederland is in de periode van 1950 tot 1983 ste*

gedaald, hetgeen mede het gevolg is van het regelmatig schoolzwemmen (Schoolzwem-

men verdrinkt, 1986). Met name in de jaren zeventig was het schoolzwemmen goed

ontwikkeld, in de afgelopen jaren is het schoolzwemmen als gevolg van bezuinigingen

echter in het gedrang gekomen (Zwemmen in de markt, 1990: Crum, 1992). Voor

kinderen in achterstandssituaties, bijvoorbeeld lage sociaal economische status, eurische

minderheden en leerlingen van het speciaal onderwijs, is schoolzwemmen de belangrijk-

ste, zo niet de enige mogelijkheid om te leren zwemmen. Afschaffing van het school-

zwemmen zal dan ook met name in deze groepen tot vermindering van de zwemvaardig-

heid leiden (Crum, 1992).

Om een indruk te krijgen van de zwemvaardigheid van scholieren in Nederland is als

onderdeel van de peiling JGZ 1991/1992 het zwemdiplomabezit van leerlingen uit de

groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs nage-

vraagd. Daamaast is onderzocht of er achtergrondkenmerken aanwijsbaar zijn die van

invloed zijn op het zwemdiplomabezit in deze leeftijdsgroepen.

8.2 Methode

Aan kinderen van de groepen 7 en 8 van het basisondenvijs en klas 2 van het voortgezet

onderwijs is gevraagd of zij in het bezit zijn van één of meer zwemdiplona's en zo ja,

of dit dan alleen diploma A of ook diploma B (en evt. meer) betreft.
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8.3 Analyse

In een eerste analyse is onderzocht of het hebben van tennrinste zwemdiploma A

samenhangt met de achtergrondvariabelen geslacht, leeftijdsgroep. PGO-groep, onderwijs-

niveau, grootte van de vestigingsplaats van de school, etniciteit en schoolopleiding van

de ouders. De variabelen die significant samenhangen met het zwemdiplomabezit zijn

vervolgens als onaÍhankelijke variabelen in een logistische regressie-analyse opgenomen,

waaÖij het al of niet hebben van tenminste zwemdiploma A als aftrankelijke variabele

is gebruikt. Met behulp van de backstep-procedurc zijn de onaftrankelijke variabelen

geëlimineerd die op zichzelf geen significante budrage aan het zwemdiplomabezit

leveren. Voor de variabelen die in het model aanwezig blijven, zijn de odds ratio's

berekend.

8.4 Respons

Aan 2598 kinderen is de vraag naar zwemdiplomabezit gesteld. Van deze 2598 kinderen

is 45Vo afkomstig uit goep 7 of 8 van het basisonderwijs en 55Vo zit in klas 2 van het

voortgezet onderwijs; 467o is l0- 12 jaar oud en 54Vo is I 3 jaar en ouder. Twee kinderen

van 9 jaar uit groep 7 zijn bij de groep l0-12-jari_een gerekend.

8.5 Resultaten

De resultaten voor zwemdiplomabezit naar leeftijdsgroepen en PGO-groepen zijn vermeld

in tabel 8.1.

r00



Iabel8.Í ProcenUele verdeling zrcmdiploma naar leeítijdsgroepen en PGGgroepen

Leeftijdsgroepen PGGgroepen

Zwemdiploma

10-12 jaat

(n=1203)

elon

í3-18 iaar
(n=1395)

loll

gíoep 78
(n=l 162)

Y"n

klas 2 VO
(n=1{§)

cLn

diploma A

diploma A en B

gssn

onbokond

12

81

6

'I

13

83

3

0

12

82

6

1

14

83

3

0

Van de hele groep van 2598 kinderen heeft 957o tenminste zwemdiploma A, 4Vo heeft

geen zwemdiploma en van O,57o (13 kinderen) is niet bekend of zij een zwemdiploma

hebben. Deze 13 kinderen zijn bij de verdere analyses buiten beschouwing gebleven.

Tabel 8.2 vermeldt het zwemdiplomabezit naar een aantal achtergrondkenÍnerken.
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Tabl 8.2 Ptcrr,fltusls v€Ídoling zw€mdiplomab€zit naaí ean aantal adlt€rgrondgsgevens

Zwemdiploma

lsnminsts A
o/on

gesn
o/"n p-w:ulÍds

Geslaól
jongens

meisjes

Leeftijdsgroep

10-12 jaar

13 jaar en ouder

PGOgroep

gÍo€p 7/8

klas 2 V0

Onderwijsniveau

basissdrml

LBGMAVO
MAVO.HAVO

HAVO-VWO

Gsmeentegíootls
stad
platteland

grote strd

Elniciteit

Nederlands

Su rinaams/Antilliaans

Turks/Marokkaans

andsrs

Schoolopleiding ouders'
(geen) lagere school

LBO/I,lAVO
HAVO/VWoír/tBO

HBO/Univeísiteil

1327

r 258
96

96

94

97

94

97

s4

94

98

98

94

97

92

97

83

67

94

83

98

97

99

4
4

1194

1391

1153

1432

6

3

6

3

6

6
2

2

6

3

I

ó

17

33

6

17

2
e

1

1155

577

454

389

759

13n
u9

2309

47

113

102

300

1102
470

405

< 0,01

< 0,01

< 0.001

< 0,00001

< 0,00001

< 0,m00í

1 
van 308 kinderen (/*) uit groop 7/8 sn 260 uit klas 2VO) is de schoolopleiding van ds ouders niet bskend

Er is geen verschil in zwemdiplomabezit tussen jongens en meisjes. Het veóand tussen

zwemdiplomabezit en de factoren leeftijdsgroep, onderwusniveau, grootte van de

vestigingsplaats van de school, emiciteit en schoolopleiding van de ouders is onderzocht

met logistische regressieanalyse met gebruikmaking van de backstep-procedure. De

resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 8.3. Het onderwijsniveau en de gemeentegrootte

van de vestigingsplaats van de school blijken geen significante (onafhankelijke) relatie

met het zwemdiplomabezit te hebben. De factor PGo-groep is niet in de analyse meege-

nomen omdat de verdeling naar PGO-groepen grotendeels overeenkomt met die naar
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nomen omdat de verdeling naar Pco-groepen grotendeels overeenkomt met die naar

leeftijdsgroepen. Het wél hebben van tenminste zwemdiploma A is als referentie geno-

men. Een odds ratio kleiner dan I betekent dat in de betreffende groep relatief meer

kinderen een zwemdiploma hebben dan in de referentiegroep.

Tebol 8.3 Odds ralio's [95% betrouwbaafieidsintsrvallen (Bl)] voor góón zwemdiplomabeít naar leeÍtrjdsgroep,

etnicileit efl sdroolopleiding ouders (n=2267)

n OR [95% Bl] 
1

Leeftrjdsgroep

10-12 jaar'?

13 jaar en ouder

Ehiciteil

Nederlands 
2

Su rinaams/Antilliaans

TurkslMarokkaans
anders

Schoolopleiding ouders

(geen) lagere school

LBOA/IAVO

HAVOA/WOruBO

HBO/IJniversiteit 2

1 14il

1124

1

0.37

n3?
37

'l 13
AE

300

1 097
tl69

ito1

[0,23 - 0,601

1

10,41 [4,39 - 24,66]

7,32 [3,80 - 14,10]

0,96 [0,22 - 4,08]

6,3212,24 - 17,U|
2,10 [0,79 - 5,58]

2,02 [0,70 - 5,84]
1

'0R leeltiidsgroep geconigerd vooretniciteiten schoolopleiding ouders;OR stniciteit gmorngeerd voor leeÍtiiJsgroepen sóoolopleiling
ouders; OR schoolopleiding ouders gecomgeerd roor leeítrjdsgíoep en etnicitsit

'?= í€Íersntisgro€p

Oudere kinderen zijn vaker in het bezit van een zwemdiploma dan jongere. In de groep

Surinaamse en Antilliaanse kinderen zijn relatief meer kinderen zonder zwemdiploma

dan in de groep Nederlandse kinderen. Hetzelfde geldt voor de groep Turkse en Marok-

kaanse kinderen. Daamaast blijken kinderen van laag opgeleide ouders minder vaak een

zwemdiploma te hebben dan kinderen van hoog opgeleide ouders.

8.6 Bespreking

In de tweede helft van de tachtigerjaren zijn een aantal onderzoeken naar de zwemvaar-

digheid van leerlingen van het basisonderwijs verricht. Aanleiding voor deze onderzoeken

was met name de (dreigende) bezuinigingen op het schoolzwemmen (Wafelbakker, 1989).
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Bij een onderzoek in 3 gemeenten in de regio Enschede heeft 97Vo van de kinderen uit

groep 8 tenminste één zwemdiploma (Herregodts, 1991), terwijl in het Stadsgewest Breda

88vo van de kinderen uit de groepen 7 en 8 een zwemdiploma heeft (Kroesbergen, 1988).

In Noordoost Friesland is 77vo van de leerlingen uit groep 6 in het bezit van een

zwemdiploma (DGD Noordoost Friesland, 1987). Vergeleken met deze cijfers is de

zwemvaardigheid van groep 7/8 van de peiling JGZ (93Eo heeft tenminste één zwemdi-

ploma) goed te noemen. Van scholieren van het middelbaarondenyijs zijn geen gegevens

over zwemvaardigheid bekend. verweij (1992) vond dat 967o van de l2-jarigen in het

bezit is van een zwemdiploma. Dit zullen zowel basisscholieren als leerlingen van het

voortgezet ondenrijs zijn. Een beperkte vergelijking is mogelijk met een landelijk

onderzoek (Zwemmen in de markt, 1990) waar 967o van de lO-l4-jarigen en 98go vm

de l5-I9-jarigeneenzwemdiploma heeft. Bij de peiling heeft977o van de leerlingenvan

het voortgezet onderwijs een zwemdiploma, wat dus goed overeenkomt met de hiervoor

genoemde landelijke cijfers.

Landelijke onderzoeken onder 8-9-jarigen tonen aan dat er grote regionale verschillen

in zwemyaardigheid zijn (Schoolzwemmen verdrinkt, 1986: Crum, 1992). In de grote

steden bleek in buurten met veel kinderen vanuit achterstandssituaties slechts I op de

5 negenjarigen te kunnen zwemmen (Schoolzwemmen verdrinkt, 1986). In de periode

tussen de twee hiervoorgenoemde landelijke onderzoeken is het gemiddelde zwemdiplo-

mabezit van 8-9-jarigen weliswaar gestegen van 749o naar 837o, maar is in de grote

steden Amsterdam, Den Haag en utrecht juist een daling van het percentage kinderen

met een zwemdiploma opgetreden (Schoolzwemmen verdrinkt, 1986; Crum, l9g).
Hetonderzoek van Kroesbergen (1988) liet op stimuleringsscholen een lagere zwemvaar-

digheid zien dan op de overige scholen in Breda. In de peiling is bij allochtonen en bij

kinderen met laag opgeleide ouders een lagere zwemvaardigheid aangetoond. Dit laatste

is ook door Verweij (1992) beschreven, waarbij het verschil in zwemvaardigheid naar

sociaal-economische status van de ouders met name bij 5 tot en met 9 jarigen, maar ook

bij oudere kinderen aantoonbaar is.

In de peiling is zwemdiplomabezit van kinderen uit een 'grcte stad' vrij hoog (9zvo).

In dit veóand is het van belang om op te merken dat cle kinderen die in de 'grote stad'
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naar school gaan, geen representatieve steekproef uit de grote steden vormen. Met name

de cijfers van het voortgezet onderwijs uit de grote stad zijn waarschijnlijk geflatteerd,

omdat hierin ook gegevens zijn opgenomen van kinderen die niet in de grote stad wonen.

Uit de analyse blijkt overigens dat het effect van de gemeentegÍootte van de vestigings-

plaats van de school wegvalt door het effect van de factoren etniciteit en schoolopleiding

ouders.

In de onderzoeksgroep van de peiling heeft 6Vo van de lO-I2-jarigen en 37o van de

kinderen van 13 jaar en ouder géén zwemdiploma. Dit kan erop duiden dat een aantal

kinderen nog aan het eind van hun basisschoolperiode of in de eerste klas(sen) van het

voortgezet onderwijs een zwemdiploma haalt. Daamaast is echter alleen in de grote

steden het zwemdiplomabezit in klas 2VO duidelijk hoger dan in groep 7/8. Dit verschil

kan waarschijnlijk (mede) worden veroorzaakt door de middelbare scholieren die buiten

de grote stad wonen. Het gevonden leeftijdseffect is dan misschien een gevolg van de

gekozen steekproeftrekking en zou kunnen verdwijnen wanneer b.v. woonplaats in plaats

van vestigingsplaats van de school als uitgangspunt was genomen. Nader onderzoek naar

de zwemvaardigheid van met name kinderen uit de grote steden lijkt zinvol.

Op grond van de gevonden resultaten is het aan te bevelen om in het basisonderwijs met

name bij allochtonen en bij kinderen van laag opgeleide ouders extra aandacht aan de

zwemvaardigheid te besteden. Dit kan gebeuren door het geven van voorlichting aan

ouders om hun kinderen al op jonge leeftijd te leren zwen'lmen. Het schoolzwemmen lijkt

met name voor scholen met veel niet-Nederlandse kinderen en scholen in achterstandswij-

ken een goede mogelijkheid te bieden om de zwemvaardigheid van de leerlingen te

verbeteren.

Behalve een levensreddende functie heeft het zwemmen ook een communicatieve functie

bij Nederlandse kinderen op de basisschool en ook daama (Crum, 1992).Ditgeldt zeker

in de zomermaanden. Vanuit dit oogpunt kan het zwemmen de sociale integratie van

kinderen uit achterstandssituaties bevo rderen.
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De resultaten van de peiling hebben betrekking op kinderen uit het reguliere basisonder-

wijs en voortgezet ondenvijs. Over de zwemvaardigheid van kinderen op scholen voor

speciaal onderwijs zijn geen gegevens bekend. Dit dient nader te worden onderzocht,

omdat aangenomen wordt dat ook zij wat het zwemmen betreft in een achterstandssituatie

verkercn en voor het behalen van een zwemdiploma vooral op het schoolzwemmen zijn

aangewezen (Schoolzwemmen verdrinkt, I 986).

106



8.7 Literatuur

CRUM B. Schoolzwemmen en zwentvaardigheid. Nieuwegein: Werkgroep Schoolzwem-

mery'S.B.B.Z., 1992.

DGD NOORDOOST FRIESLAND, Afdeling Jeugdgezondheidszorg. De zwemvaardig-

heid van leerlingen van groep zes van de basisschool in Noordoost Friesland. Dokkum:

1987.

HERREGODTS PGM. De zwemvaardigheid van leerlingen van groep 8 in Eibergen,

Haaksbergen en Neede. Leiden: NIPG-TNO, 1991. Scriptie opleiding Jeugdgezondheids-

zorg.

KROESBERGEN I. De zwemvaardigheid van kinderen uit het Stadsgewest Breda. Breda:

GGD Stadsgewest Breda, Afdelingen Jeugdgezondheidszorg en Epidemiologie, 1988.

SCHOOLZWEMMEN VERDRINKT, Rapport overde noodzaak om het schoolzwemmen

in Nederland te behouden. Amersfoort: Jan Luiting Fonds, 1986.

VERWEIJ GCG. Zwemvaardigheid in Nederland nader onderzocht. CBS, Maandbericht

gezondheidsstatistiek 1992:10:4-17.

WAFELBAKKER F. Berichten uit de Inspectie Jeugdgezondheidszorg: Zwemvaardigheid.

Tijdschr Jeugdgezondheidszorg 1989:21:44-5.

ZWEMMEN IN DE MARKT. Een marktverkenning en imago-onderzoek 1989, uitge-

voerd in opdracht van het ministerie van WYC. Doom: Zwemfanpromotionsft.{ationale

Raad Zwemdiploma's, 1990.

t07



9. ZIEKTE EN MEDICIJNGEBRT]IK

9.1 Inleiding

Eén van de vaste onderdelen van de peilingen in de jeugdgezondheidszorg betreft het

navragen van ziekten en medicijngebruik in de tijd voorafgaande aan het onderzoek. Dit

gebeurt bij alle kinderen die aan de peiling deelnemen.

In dit hoofdstuk is het schoolverzuim door ziekte beschreven, waaóij langdurig school-

verzuim een indruk geeft van de ziektelast. Daamaast zijn twee chronische ziekten,

namelijk diabetes mellitus en epilepsie, expliciet nagevraagd met het doel de prevalentie

van deze aandoeningen bij scholieren te ondezoeken. Overige chronische aandoeningen

zijn niet in het standaardgedeelte van de peilingen opgenomen, omdat hiervoor uitgebrei-

de vragenlijsten zijn vereist (Hemgreen, 1988).

Andere onderzochte aspecten van ziekte, zoals het vóórkomen van luchtwegklachten en

het al dan niet onder (dokters)behandeling zijn. worden in de hoofdstukken l0 en I I be-

sproken.

9.2 Methode

De vragen naar medicijngebruik en naar schoolverzuim door ziekte zijn overgenomen

uit de Regio-vragenlijst (Lanphen, 1988). Medicijngebruik berreft het gebruik van op

recept voorgeschreven medicijnen in de maand voorafgaand aan het onderzoek. Bij

schoolverzuim door ziekte betreft het langdurig verzuim, gedurende een periode van

tenminste één schoolweek, in de afgelopen 12 maanden.

Bij diabetes mellitus gaat het erom of een kind ten tijde van het onderzoek bij de huisarts

of een specialist onder behandeling is voor diabetes mellitus en voor deze aandoening

insuline krijgt, terwijl er bij epilepsie sprake moet zijn van behandeling met anri-epilepti-

ca.
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9.3 Analyse

Logistische regressieanalyse met backstep-procedure is toegepast om het veöand te

onderzoeken tussen langdurig schoolverzuim en de achtergrondkenmerken geslacht,

leeftijd, onderwijsniveau, regio, gemeentegrootte van de vestigingsplaats van de school,

ehiciteit en schoolopleiding van de ouders. Met de gebruikte procedure worden de

variabelen die niet van invloed zijn op het schoolverzuim uit het model venrijderd,

waama voor de oveólijvende variabelen de odds ratio's zun berekend.

Hetzelfde is gedaan voor medicijngebruik in de afgelopen maand.

9.4 Respons

In principe zijn de vragen naar ziekte en medicijngebruik aan de hele peilpopulatie

(n=5349) gesteld. Als gevolg van ontbrekende antwoorden kunnen de aantallen kinderen

per onderdeel variëren.

9.5 Resultaten

De resultaten voor schoolverzuim en medicijngebruik in de gehele onderzoeksgroep zijn

vermeld in tabel 9. 1. Bij elke vraag is door lVo van de kinderen het antwoord 'onbekend'

gegeven.
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Tabl9.1 Langdurig schoolvezuim dooí ziekts en medicijngebruik in ondezoeksgroep

Ít€€

ícN,

,a

%n

Schoolveauim dmr ziekte

Schoolwzuim door ziekb ludttwogsn

Medicijngebruik

Medicijngebruik i.v.m. luótwsgen

n
5

17

7

Schoolverzuim

Van de kinderen met langdurig schoolveruuim (n=1036) heeft 72Vo één maal langdurig

verzuimd, 167o twee maa7, 5Vo drie maal, 4Vo meeÍ dan drie maal en bii 2Eo is dit niet

bekend.

Bij 227o van de kinderen met langdurig schoolverzuim is er sprake van schoolvefluim

door ziekte van de luchtwegen, bij 777o is het schoolverzuim niet door ziekte van de

luchtwegen en voor l%o is dit gegeven niet bekend.

Langdurig schoolvenuim door ziekte in het algemeen als ook door ziekte van de

luchtwegen komt het meest voor in de leeftijdsgÍoep 4-6 jaar.In deze leeftijdsgroep is

er bij 27Vo sprake geweest van langdurig schoolverzuim door ziekte, terwul dit in de

EÍoep 7-9 jaar bij l8Vo, inde groep 10-12 jaar bij 16?o en in de gÍoep van 13 jaar en

ouder bij 779o het geval is geweest. Het schoolverzuim door ziekte van de luchtwegen

bedraag bij de 4-6-jaigenT?0, bij de 7-9-jarigen5Vo en bij de leerlingen van 10 jaar

en ouder 3%.

Wat betreft het langdurig schoolverzuim zijn er binnen de leeftijdsgroepen geen verschil-

len tussen jongens en meisjes.

Met gebruik van de logistische regressieanalyse blijkt langdurig schoolveuuim niet

significant samen te hangen met geslacht en onderwijsniveau. Voor de overige achter-

grondkenmerken zijn de odds ratio's vermeld in tabel 9.2.

Uit tabel 9.2 blijkt dat het schoolverzuim het hoogst is bij de 4-6-jarigen en bij kinderen

die in een grote stad naar school gaan. Daamaast is bij kinderen van ouders met oplei-

ding (geen) lagere school en ook met opleiding LBOMAVO het schoolverzuim hoger

5324

5317

53G

5288

80

95

82

s2
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dan bij kinderen met hoog opgeleide ouders. De verschillen naar regio en etniciteit zijn

vrij klein.

Tabe,l 9.2 Odds ratio's [95% betrouwbaarheidsintervallen (Bl)] vmr hngdurig schoo[,Eauim naar leeltrjdsgroep, regio,

gemeenlegíoons van ds vsstigingsplaats van de schml, etnicitsit sn schooloplsiding oudeís (n=4912)

n 0R [9s% Bl] 
1

Leeftijdsgroep

4-6)aar'z

7-9 iaar
10-12 jaar

13 jaar en ouder

Regio

Noordoct 2

NooÍd-west

Midden

Zuid

Gsmeent€gíootte

Plafleland'?

Stad

Grol€ stad

Etniciteit

Nedsrlands 
'?

Sunnaams/Antilliaans

Turksiltrlarokkaans

anders

Schoolopleiding ouders

(geen) lagere school

LBO/I,lAVO

HAVO^/WOír,lBO
HBO/Unlveísitsit '

1406

1217

1 164

1 Í25

953
1073

1774

1112

2779
'1339

794

1

0,61 [0,50 - 0,74]

0,50 [0,4í - 0,61]

0,52 [0,42 - 0,63]

'|

0,86 [0,69 - 1,08]

0,75 [0,61 - 0,92]

0,85[0,68-1,07]

1

1 ,12 Í0,94 - 1 ,331

1,48 [1 ,19 - 1 ,85]

1

0,s3 [0,28 - 0,eel

0,69 [0,46 - 1,m]
1,11[0,75-1,63]

1 ,70li1,28 - 2,241

1 ,33 [1,09 - 1 ,62]
1,07[0,s5-1,35]
1

4443
AE

222

toz

603

2222

11 31

956

1 OR leeítildsgroep geconigeerd voor regio, gemsentegrootte, stntciteil en schmlopleiding oudea;
OR regio geconigeerd vmr leeÍtijdsgroep, gsmeentegrootte, etniciteit sn schoolopleiding ouders;
OR gemoenlegrmtte geconigeerd vmr leeftijdsgroep, regio, etniciteit en schoolopletding ouders;
OR etnicileit geconigeerd vmr leeÍtijdsgroep, regio, gemeentegrootte sfl schoolopleiding ouders;

- 
0R schmlopleiding ouders georngeerd roor leeítijdsgroep, regto, gemsentegrootte en etniciteit.

2 
= rsÍsrentegroep

Medicijngebruik

Medicijngebruik in het algemeen en ook medicungebruik voor de luchtwegen komt het

meest voor in de jongste leeftijdsgroep (4-6 jaar). Het medicijngebruik in de afgelopen

maand is in de leeftijdsgroep 4-6 laar 227o, in de groep 7-9 jaar 167o, in de groep lG12

jaar l3?o en in de groep van 13 jaar en ouder 7670. Voor de overige achtergrondkenmer-

ken zijn er geen verschillen in medicijngebruik tussen groepen kinderen aangetÍoffen.
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Het medicijngebruik in verband met luchtwegklachten bedraagt in de leeftijdsgroep 4-6

jaar 707o, in de groep 7-9 jaarTTa,in de groep 10-12 jaar 57o enin de groep van 13 jaar

en ouder 6?o. ln de leeftijdsgroepen 4-6 laar en 7-9 jaar gebruiken jongens vaker

medicijnen voor de luchtwegen dan meisjes.

Van de kinderen die medicijnen hebben gebruikt, heeft 42%o medicijnen gebruikt in

verband met de luchtwegen, terwijl yoor 3Vo dit gegeven niet bekend is.

Van de kinderen met langdurig schoolverzuim heeft 29Vo in de afgelopen maand op

recept voorgeschreven medicijnen gebruikt. In de groep met langdurig schoolverzuim

door luchtwegklachten heeft 4OVo medicijnen gebruikt die vanwege luchtwegklachten

zijn voorgeschreven. In beide gevallen is van lVo van de kinderen met schoolverzuim

niet bekend of zij medicijnen hebben gebruikt.

Diabetes mellitus en epilepsie

De vraag naar diabetes mellirus is door 5327 kinderen beantwoord en de vraag naar

epilepsie door 5324 kinderen. Diabetes mellitus is bij 9 kinderen (0,27a) gerapporteerd

en epilepsie bij 8 kinderen (eveneens 0.27o). Bij beide vragen isbij0,27o van de kinderen

het antwoord onbekend. Diabetes mellitus en epilepsie komen verspreid over de leef-

tijdsgroepen en geslachten voor.

9.6 Bespreking

Langdurig schoolvezuim en medicijngebruik komen het meest voor in de groep 4-6-

jarigen. Zowel bij schoolvezuim als bij medicijngebruik spelen klachten met betrekking

tot de luchtwegen een grote rol. Bij 227o van de kinderen met langdurig schoolverzuim

is er sprake van schoolverzuim door ziekte van de luchtwegen. Van de kinderen die in

de afgelopen maand medicijnen hebben gebruikt, is er bij 42vo sprake van medicijnge-

bruik voor luchtwegklachten. Medicijngebruik voor luchtwegklachten komt in de

leeftijdsgroepen 4-6 jaar en 7-9 jaar vaker bij jongens dan bij meisjes voor. Wat betreft
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langdurig schoolverzuim alsmede medicijngebruik in het algenreen zijn er geen verschil-

len tussen de geslachten gevonden.

De resultaten aangaande het schoolverzuim en medicijngebruik stemmen in grote lijnen

overeen met voorgaande ondezoeken. In de regio's studie en in de westelijke mijnstreek

zijn iets hogere percentages voorhet ziektevezuim in het algemeen gevonden (resp. 23%

en3O7o) dan in de peiling (2070). Dit verschil kan worden verklaard doordat in de peiling

meer oudere kinderen zijn onderzocht. Vergeleken met het onderzoek van Groot (1992)

is het percentage schoolverzuim van 4-6-jarigen in de peiling hoger dan van de 5-7-

jarigen in Noordoost-Brabant (peiling:jongens en meisjes 277o; Groot:jongens 327o en

meisjes 3O7o), terwijl het percentage bij de lO-I2-jarigen in de peiling lager is dan bij

de l0-l2-jarigen in het onderzoek van Groot (peiling: jongens l4%o en meisjes 177o;

Groot: jongens llqo en meisjes 137o).

Schoolverzuim door ziekte van de luchtwegen komt in de regio's studie en in de

lvestelijke mijnstreek bij 2l%o van de kinderen met langdurig schoolverzuim voor

(Lanphen, 1988; Creemers, 1992). Medicijngebruik voor luchtwegklachten komt in het

onderzoek van Groot (1992) bij 507o van de jongen s en 40Vo van de meisjes die medicij-

nen gebruiken voor. ln de regio's studie is ditbij 40Vo van de kinderen die medicijnen

gebruiken het geval (Lanphen, 1988).

In de peiling zijn behalve leeftijdsgroep ook de schoolopleiding van de ouders en de

gemeentegÍootte van de plaats waar de kinderen naar school gaan van invloed op het

langdurig schoolverzuim. Kinderen uit de grote steden verzuimen vaker dan kinderen

die in een stad of op het platteland naar school gaan, terwijl het schoolvezuim van

kinderen van lager opgeleide ouders hoger is dan van kinderen met hoog opgeleide

ouders. Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen zijn dat kinderen uit de gmte steden en

kinderen met lager opgeleide ouders vaker langdurig ziek zijn en dat zij eerder ery'of

vaker thuisblijven wanneer zij ziek zijn. Wat betreft het medicijngebruik is er alleen een

verschil naarleeftijdsgroep (4-6-jarigen gebruiken vakermedicijnen dan oudere kinderen),

terwijl van andere achtergrondkenmerken geen invloed op het medicijngebruik kon

worden aangetoond.
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Znwel voor diabetes mellitus als voor epilepsie is een prevalentie gevonden van O,2Vo

in het reguliere onderwijs.

Uit landelijke onderzoeken bij 0-19-jarigen blijkt de incidentie van diabetes mellirus te

stugen (vaandrager, 1984; Hirasing, 1992). Bij (manlijke) keurlingen voor de militaire

dienst is in de geboortecohorten 1960-1970 eveneens een stijging van de incidentie van

diabetes waargenomen (Drykoningen. 1992). De prevalentie van diabetes bij de Neder-

landse jeugd is niet eerder onderzocht. Bij het eerste landelijke incidentie-onderzoek is

de prevalentie, op basis van incidentiecijfers. geschat op I per 1000 O-I9-jarigen in

Nederland (vaandrager, 1984). BU het tweede incidentie-onderzoek (Hirasing, 1992) is

deze berekening niet herhaald vanwege methodologische bezwaren. Wordt het berekende

prevalentiecijfer van Vaandrager (1984) als een grove indicatie gebruikt, dan is het

overeenkomstig de verwachtingen dat, gezien het stUgen van de incidentie, de prevalentie

van diabetes onder jeugdigen in Nederland momenteel hoger is dan 0,17o. Daarbij valt

de leeftijdsgroep met de laagste incidentie (de O-4-jarigen) grotendeels buiten de onder-

zoeksgroep van de peiling.

Met de CBS Gezondheidsenquëte van 1989 is een prevalentie van epilepsie gevonden

van 0,4Vo bij de Gl4-jarigen in de Nederlandse bevolking (Van den Bosch, 1993). Het

betreft hier kinderen die niet in ziekenhuizen of inrichtingen verblijven. De prevalentie

die (over alle leeftijdsgroepen) door het cBS is gevonden, is hoger dan die uit cijfers

van de huisartspraktijken (Van den Bosch, 1993). Dit kan erop wijzen dat niet ieder die

bij de CBS-enquëte zegt epilepsie te hebben hiervoor naar een huisarts is gegaan, ofwel

dat de diagnose van de huisarts in een aantal gevallen niet overeenkomt met de beoorde-

ling van de ondervraagde. Bij de peiling zijn slechts díe kinderen geregistreerd die voor

epilepsie onder medicamenteuze behandeling zijn, hetgeen tot een lagere prevalentie zal

leiden. Daamaast beperkt de peiling zich tot het reguliere onderwijs. Omdat venyacht

kan worden dat de prevalentie van epilepsie op scholen voor speciaal ondenvijs hoger

is dan in het reguliere onderwijs, kan dit mede een verklaring zijn voor de lagere

prevalentie van epilepsie in de peiling.
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10. LUCHTWEGKLACHTEN

10.1 Inleiding

Luchtwegklachten komen tijdens de schoolgaande leeftijd veel voor. Aflrankelijk van de

onderzoeksmethode en de gebruikte definities geven buitenlandse onderzoekers prevalen-

ties op van 3-30vo- In Nederland rapporteert ongeveer 25-307o van de kinderen op de

basisschool één of meer luchtwegklachten. Combinaties van klachten vindt men bU 10-

l57o van de kinderen (Rijcken. 1988: CBO, 1992).

In Nederland is de afgelopenjaren veelvuldig ondezoek gedaan naarhet voorkomen van

luchtwegaandoeningen bij schoolkinderen, onder andere doorLanphen (1988), Steenbek-

ken (1990), creemers (1992), Groot (1992) en Janssen (1994). uir deze onderzoeken

kwam naar voren dat luchtwegaandoeningen niet alleen frequent voorkomen, maar ook

van grote invloed zijn op het dagelijkse leven van de kinderen. Langdurig schoolverzuim

wordt voor 2o-25vo veroorzaakt door klachten van de luchtwegen (Rijcken, 1988;

Funcke, 1989).

Om inzicht te krijgen in de prevalentie van luchtwegklachten bij scholieren in Nedertand

en de eventuele achtergrondgegevens die hiemree samenhangen, is het vóórkomen van

een aantal luchtwegklachten onderzocht bij de leerlingen uit de groepen2,4 en718 van

het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Daamaast zijn het schoolver-

zuim en het medicijngebruik in verband met luchtwegklachten ondezocht.

10.2 Methode

voor het navragen van luchtwegklachten in de peiling is gebruik gemaakt van de door

De Boer (1990) aanbevolen selectie van vragen uit de Regio- en de wHo-vragenlijst.

Met deze vragen worden alleen symptomen nagevraagd en -eeen diagnoses als astrna of
bronchitis. Op deze wijze worden intelpretatieproblemen van ouders en medewerkers
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veÍmeden. In tabel l0.l zijn de vragen vermeld. Een luchtwegklacht is aanwezig wanneer

zowel het a-gedeelte als het b-gedeelte van de betreffende vraag met Ja' is beantwoord.

De vragen over schoolverzuim en medicijngebruik zijn aÍkomstig uit de Regio-vragenlijst

(Lanphen, 1988).

Bij de indeling naar regio zijn de grote steden meegeteld met de provincie waarvan zijn

deel uitrnaken

Tabel 10.1 ltsna in vragenliist ludrtwegklachtsn

1 koÍtademigheid

2 pisp€n op ds bor6t

3 aanvallen van korlademigheid met piepen

4 gewoonliik ho€sten

5 m€€r dan gewmnlijk ho€slen met opgeven van Ílurmen
(sputum)

a wel s€ns

b in de aígelopen 12 raaden

a wgl egns

b in de aígelopen 12 maanden

a wel eens

b in de afgelopen 12 maanden

a dit is wel 5 dagen p€rw€ek
b wel 3 maanden adrlsre€n

a in de algelopen 12 maanden

b langer dan 3 weksn achlergen

f03 Analyse

Voor kinderen die alle vragen met ja of nee hebben beantwoord, is een CARA-index

berekend. Deze is positief genoemd wanneer twee of meer luchtwegklachten aanwezig

zijn. Dit is naar analogie van de CARA-index van Groot (1992). Met behulp van

logistische regressieanalyse met backstep-procedure is het veöand tussen CARA-index

en de variabelen geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, regio, gemeentegrootte van de ves-

tigingsplaats van de school, etniciteit en opleidingsniveau van de ouders ondenocht. Van

de variabelen die op deze wijze in het model bleven, zijn in een aparte logistische

regressieanalyse de odds ratio's berekend.
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10.4 Respons

De vragen over luchtwegklachten zijn door 5186 kinderen (977o van de peilpopulatie)

beantwoord. Deze onderzoeksgroep bestaat uit287o 4-6-jarigen, 247o 7-9-jarigen,227o

10-l2-jarigen en277o 13-jarigen en ouder. Alleen de kinderen met een volledig ingevulde

vragenlijst zijn in dit onderzoek betrokken.

10.5 Resultaten

Voor alle luchtwegklachten is er een significant verschil tussen de vier leeftijdsgÍoepen

gevonden, met uitzondering van de aanvallen van kortademigheid met piepen. In de

leeftijdsgroep 4-6 jaar komen de meeste luchtwegklachten het meest frequent voor.

Alleen kortademigheid komt het meest voor in de leeftijdsgroep van 13 jaar en ouder.

In tabel 10.2 en 10.3 zijn de percentages kinderen met luchtwegklachten naar geslacht

vermeld. Bij elke vraag is door l7o van de kinderen het antwoord 'onbekend' gegeven.

Tful 10.2 Percentage iongens met luótwegklachten naar leeÍtijdsgroep

LaeÍtijdsgroep 4-6 jaat

ln=702)

ohn

7-9 jaar

(n=m)

ïon

10-12iaar
(n=5aa)

o/"n

13 jaar en ouder
(n=7s3)

o/of,

koÍtadsmigheid

piepen

aanvallen van kortademigheid

msl piepen

gewoonlijk hoesten

hoelen met opgeven

77
11 9

6

3

3

5

1

1

6

4

2

1

a

6

4

1

1
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Tabal t0.3 Percenage rti!|cr mst luchtrrcgkiadrten naar leeÍtrjdsgroep

LeeÍtijdsgroep 4-6 jaar

(n=731)

ë/"n

7-9 laar
(n=611)

%n

I 0-1 2 yaar

(n=586)

tlon

13 jaar en oudeí
(ns25)

Yon

kortademigheid

pepen

aanvallen van kortademighoid

met piep€n

gewoonlijk hoestsn

hoesten met opgeven

t0

6

3

2

1

1

1

1

2

2

1

De resultaten naar PGO-groep komen grotendeels overeen met de resultaten naar

leeftijdsgroep (tabel 10.2 en 10.3).

In de gehele onderzoeksgroep (n=5186) komen piepen en aanvallen van kortademigheid

met piepen vaker bij jongens voor dan bij meisjes. Piepen wordt het vaakst gemeld door

scholieren van het platteland en het minst vaak door kinderen die in een grote stad naar

school gaan.

Binnen de leeftijdsgroepen zijn er alleen in de groep van 10-12 jaar significante verschil-

len tussen jongens en meisjes. Jongens in deze leeftijdsgroep hebben vaker last van koÍt-

ademigheid en van aanvallen van kortademigheid met piepen dan meisjes. Binnen PGo-

groep 718 wordt dit geslachtsverschil niet aangetÍoffen: het percentage jongens met

klachten is in PGO-groep 7/8 wel lager dan in de leeftijdsgroep tO-12 jaar.

Alleen voor kortademigheid is een significant verschil tussen de onderwijsniveaus

gevonden, waaöij de groep meisjes van het LBO-MAVO het hoogste percentage met

kortademigheid heeft.

In de leeftijdsgroep 4-6 jaar komt gewoonlijk hoesten vaker voor bij kinderen van laag

opgeleide ouders (schoolopleiding (geen) lagere school) dan bij kinderen met hoger

opgeleide ouders. Bij de 7-9 jarigen komt hoesten met opgeven vaker voor bij kinderen

van laag opgeleide ouders en bij kinderen van niet-Nederlandse herkomst.

4

4

5il

96

4

4

2

120



Voor5l2l kinderenisdeCARA-indexberekend. Indezegroepheeft 6Tovande jongens

en 4Vo van de meisjes een positieve CARA-index. De resultaten naar geslacht en

leeftijdsgroep zijn vermeld in tabel 10.4 en 10.5.

Iaöel Í0.4 Percsnage jongcnr met CARA-index negatleí en positieí naar le€ftldsgroep

LeeÍtijdsgroep 4-6 ja6ií

(n=6e2)

9"n

7-9 jaar

(n=62a)

Y*l

10-12iaar
(n=534)

oldt

I 3 jaar en ouder
(n=7a5)

olon

96

5

92 94 96

874

CARA - index negati€Í

CARA - index pcitiel

Tabl 10.5 Percenage nrisles mel CARA-index psitief en negatieí naar leeÍtijdsgroep

LeeÍtljdsgroep 4-6.iaar

(n=720)

?/on

7-9 jaolr

(n=605)

"Lr

10-12 jaar

(n=582)

ïon

'13 jaar en ouder

(n=619)

lon

CARA-index negatieí

CARA-index positieí

Na logistische regressieanalyse blijkt de CARA-index alleen veöand te houden met de

achtergrondkeÍrmerken geslacht en leeftijdsgroep. De CARA-index is bij jongens vaker

positief dan bij meisjes, terwijl4-6-jarigen vaker een positieve CARA-index hebben dan

kinderen van l0 jaar en ouder (tabel 10.6).

96

4

95 96 97

543
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Tebel 10.6 Odds ntio's [95% betrouwbaaàeidsinteÍvallen (Bl)] vmr CARA-index positeí naar gsshcht en
lesltijdsgrosp (nd1 21 )

oR [95y0 Btl '

Gesladlt
pngens 2

meisjes

LeeÍtijdsgroep

4-6 jaar 
'?

7-g iaat
10-12 ldaÍ
1 3 iaaÍ en oudeÍ

2595

2526
1

0,64 [0,50-0,84]

1

0,75 [0,s4 - 1,ml
0,50 [0,34 - 0,73]
0,s9 [0,42 - 0,831

1412

12?9

11 16

1 364

1 
OR gesladrt geconigeerd vmr leeÍtijdsgro€p; OR leeÍtijdsgroep geconigesrd \oor geslacht

2 
= ÍoíoÍsnlsgÍoep

Voor de bespreking van de resultaten voor schoolvenuim en medicijngebruik wordt

verwezen naar hoofdstuk 9. Hier wordt alleen vermeld dat in de groep kinderen met

langdurig schoolverzuim er bij 22Vo sprake is van schoolverzuim door ziekte van de

luchtwegen. Van de kinderen die in de maand voorafgaand aan het onderzoek medicijnen

hebben gebruikt, heefÍ.42Vo medicijnen gebruikt in verband met de luchtwegen.

In tabel 10.7 is het schoolverzuim en het medicijngebruik gerelateerd aan de GARA-

index.

Tabol 10.7 PsÍcenage sdroolvezuim en medicijngebruik voor CARA-index positieí en CAM.index negatiel

CARA-index positief CARA-index n€gari€í

(n=257) (n=488{)

ololl

Schoolwzuim dmr ziekts

Schoolwzuim i.v.m, ds luchtwegsn

Medicrjngebruik

Mediciingebruik i.v.m. ds luchtwegen

Bij kinderen met een positieve cARA-index is er veel vaker sprake van langdurig

schoolverzuim en van medicijngebruik dan bij kinderen met een negatieve CARA-index.

42

28

(o

50

18

3

t5

5
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10.6 Bespreking

Luchtwegklachten spelen zowel bij schoolvezuim als bij medicijngebruik een grote rol

(hoofdstuk 9). In de jongste leeftijdsgroep (4-6 jaar) zijn de meeste luchtwegklachten

gevonden. Bijna alle onderzochte luchtwegklachten komen het meest voor in deze

leeftijdsgroep. Dit stemt overeen met de bevindingen van andere onderzoekers (Groot,

1992; Creemers, 1992; Janssen, 1994). Alleen kortademigheid is het meest in de leeftijds-

groep van l3 jaar en ouder gerapporteerd, terwijl voor aanvallen van kortademigheid met

piepen geen verschil tussen de leeftijdsgroepen is gevonden. In de regio's studie (Lanph-

en, 1988) en in de onderzoeken van Groot (1992) en Creemers (1992) komen piepen,

kortademigheid en aanvallen van kortadenigheid met piepen vaker bij jongens dan bij

meisjes voor. In de peiling geldt dit alleen voor piepen en aanvallen van kortademigheid

met piepen, het geslachsverschil voor kortademigheid is statistisch niet significant.

Binnen de leeftijdsgroepen van de peiling zijn er voor de afzonderlijke luchtwegklachten

weinig verschillen gevonden tussen jongens en meisjes, alleen in de leeftijdsgroep lGl2
jaar komen kortademigheid en aanvallen van kortademigheid met piepen vaker bij

jongens voor dan bij meisjes.

In tabel 10.8 zijn ter illustratie de prevalenties van luchtwegklachten en de percentages

met schoolverzuim en ntedicijngebruik vemreld die bij venchillende onderzoeken onder

Nederlandse basisscholieren zijn gevonden. Vergelijking van de resultaten van de peiling

met deze onderzoeken is moeilijk. Zn zijn in de regio's studie (Lanphen, 1988) en in

de onderzoeken door Creenrers (1992) en Groot (1992) alleen Nederlandse kinderen in

het onderzoek betrokken geweest. Tevens zijn in de meeste onderzoeken de leeftijdsgroe-

pen geselecteerd en is de indeling in leeftijdscategorieën in de verschillende onderzoeken

anders. Wel zijn er in de peiting dezelfde vragen gebruikt als in deze onderzoeken.

Globaal gesproken komen de prevalenties kortademigheid en hoesten in de peiling

redelijk overeen met de prevalenties zoals gevonden in de andere onderzoeken. Voor de

luchtwegklachten: piepen, aanvallen van kortademigheid met piepen en hoesten met

opgeven zijn in de peiling lagere percentages gevonden dan in de overige ondezoeken.
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Een verschil in leeftijdsopbouw van de ondezoeksgÍoepen kan hieöij een rol spelen.

Bij een landelijk onderzoek naar luchtwegsymptomen, dat in hezelfde schooljaar is

uitgevoerd als de peiling lGZ, zijn voor alle afzonderlijke luchtwegsymptomen naar

leeftijd en geslacht hogere prevalentiecUfers gevonden dan in de peiling (Janssen, 1994).

Naast de factoren die in het navolgende worden besproken, kan in dit onderzoek een

mogelijke selectieve non-respons tot vertekening van de resultaten hebben geleid.

Bij de vergelijking van de resultaten van de peiling met die van andere onderzoek is

mogelijk van belang dat er een verschil is in de gebruikte onderzoeksmethode. ln de

peiling zijn de luchtwegklachten tijdens het periodieke onderzoek door de schoolarts of

een verpleegkundige nagevraagd, terwijl bij de overige onderzoeken de betreffende

vragenlijst door de ouders is ingevuld. Dit kan tot verschillende resultaten hebben geleid.

De vraag met welk van beide methoden de werkelijke prevalentie van luchtwegsympto-

men het beste wordt benaderd, is momenteel niet te beantwoorden. Hienyoor is nader

onderzoek nodig naar de validiteit van de vragenlijst onder de verschillende afrrame-

omstandigheden.

Verder betreffen de percentages in het huidige onderzoek een "landelijk gemiddelde",

terwijl het in het merendeel van de overige onderzoeken gaat om afzonderlijke regio's.

Eerder zijn er al duidelijke verschillen in het vóórkomen van luchtwegklachten beschre-

ven tussen afzonderlijke regio's in Nederland (Lanphen, 1988; Creemers, 1992). In de

peiling zijn geen verschillen in het vóórkomen van luchtwegklachten tussen de verschil-

lende regio's gevonden. Mogelijk is de regio-indeling van de peiling niet geschikt om

regionale verschillen te kunnen aantonen. Zn zijn in de regio Zlidvutde peiling behalve

de provincie Zuid-Limburg ook de provincies Noord-Brabant en Zeeland vertegenwoor-

digd. In het onderzoek van Janssen (1994) zijn tussen de afzonderlijke provincies ook

geen belangrijke verschillen gevonden.

Alléén voor piepen is er in de peiling een verschil gevonden tussen kinderen die op het

platteland, in de stad of in de grote stad naar school gaan. Bij leerlingen van het platte-

land is de frequentie van piepen het hoogst en bij leerlingen uit de grote stad is deze het

laagst. In het onderzoek van Groot (1992) zijn geen duidelijke verschillen gevonden

tussen de verschillende deelregio's stad en platteland in vergelijking tot de stad
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's-Hertogenbosch. Alleen piepen komt in twee plattelandsregio's minder vaak voor dan

in 's-Hertogenbosch. Dit effect is dus tegen_eesteld aan wat in de peiling voor piepen is

gevonden. ln het ondezoek van Janssen (1994) zijn in de grote steden hogere prevalen-

ties van de meeste luchtwegsymptonen gevonden dan in de rest van Nederland. Deze

bevinding is in de peiling niet bevestigd. Het door Janssen gevonden verschil in prevalen-

tie is mogelijk een gevolg van selectieve non-respons.

Bij de 4-6 jarigen komt hoesten vaker voor bij kinderen van laag opgeleide ouders. Dit

geldt ook voor hoesten met opgeven bij de 7-9 jarigen. Daamaast komt hoesten met

opgeven bij de 7-9 jarigen vaker voor bij kinderen van niet-Nederlandse herkomst.

Gebruik van dezelfde vragenlijst is van belang om leeftijd- en geslachtsspecifieke

prevalentiecijfers te verkrijgen en adequate vergeliiking met ander onderzoek mogelijk

te maken (Croot, 1992).

Op basis van de CARA-index blijken 4-6-jari-een vaker last te hebben van luchtwegklach-

ten dan kinderen van 10 jaar en ouder, terwijl jon,eens over het algemeen vaker luchtweg-

klachten hebben dan meisjes. In het onderzoek van Groot (1992) is het percentage met

een positieve CARA-index hoger dan in de peiling, hetgeen verband zou kunnen houden

met regionale verschillen.

Bij kinderen met een positieve CARA-index is er veel vaker sprake van langdurig

schoolverzuim en medicijngebruik dan bij kinderen met een negatieve CARA-index.

Met het oog hierop lijkt vroegtijdige opsporing en behandeling van kinderen met CARA

van groot belang. Het niet tijdig herkennen van CARA kan onder andere leiden tot

veelvuldig schoolverzuim en tot het onnodig vaak gebruiken van antibiotica en andere

medicijnen vanwege luchtwegklachten (cBo, 1992). Het behoort dan ook tot de taken

van de jeugdgezondheidszorg om kinderen met herhaaldelijk voorkomende luchtweg-

klachten te signaleren, de ouders voor te lichten en hen een verwijsadvies naar de huisarts

te geven (CBO, 1992).
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lt. OORDEEL GEZONDHEID

11.1 Inleiding

De brede doelstelling van de jeugdgezondheidszorg wordt in de zorg voor het individuele

kind nogaleens samengevat in de vraag: "Is dit kind gezond en wel zo gezond moge-

lijk?". Een vraag die dus in principe na elk preventiefgezondheidsonderzoek beantwoord

zou moeten worden. Criteria op grond waarvan een kind als wel of niet gezond wordt

beoordeeld, worden aan de onderzoeker overgelaten. Indien deze daaöij de ruime

definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie van 1948 gebruikt, dan lijkt deze vraag

nauwelijks te beantwoorden. Indien het begrip 'gezond' gedefinieerd wordt als de

afirezigheid van een ziekte of een aandoening dan tUkt de vraag veel simpeler te

beantwoorden. Deze vraag is in de peiling opgenomen om inzicht te krijgen in het

percentage kinderen dat als gezond beoordeeld wordt aan het eind van een PGo.

Tegelijkertijd is ook gevraagd naar het aantal kinderen dat onder behandeling is van de

huisarts of een specialist en het aantal kinderen dat een venrolgonderzoek van de

jeugdgezondheidszorg, huisarts of anderen nodig had. Door deze gegevens aan elkaar

te koppelen kan een indruk worden verkregen in hoevene het gezondheidsoordeel

gerelateerd is aan deze bevindingen van het PGO.

ll.2 Methode

Aan het einde van de vragenlijst is aan de arts of de verpleegkundige gevraagd de

gezondheidstoestand van het kind in zijn geheel te beoordelen. Men kon daaóij kiezen

uit de categorieën: goed. matig en slecht. Tevens is gevraagd of het kind op het moment

van het KO onder behandeling was van een huisarts, specialist of oefentherapeut.

Gebitsbehandelingen (orthodontie) of behandeling voor een visusafwijking (refractieafuij-

king) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat de gezondheidsschade van de
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betreffende afuijkingen door deze behandelingen beperkt wordt waardoor het functione-

ren nauwelijks beihvloed wordt.

11.3 Respons

Yoor 5297 van de 5349 kinderen is het oordeel over de gezondheid gegeven (99Vo).

lL.4 Resultaten

Globaal oordeel over de gezondheid

Bij slechts 5 van de 5297 kinderen (O.l7o) is de gezondheid als slecht getypeerd en bij

97o als matig. In het vervolg van dit hoofdstuk zijn beide typeringen samengevoegd in

de categorie 'niet goed'. In tabel I l.l is het percentage kinderen, waarvan de gezondheid

als 'niet goed' is beoordeeld, weergegeven naar een aantal achtergrondkenmerken.
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Ttut 11.1 PeÍcsnago kindeÍen met een 'niet gosde'gezondheid naer achrsBrondkenm€Íksn

Gslaót
jongens

mersi€s

Leeftijdsgroep

4'6w
7-9 jaat

10-12'par
Í3 iaar en ouder

Ordawijsniveau

Basisondervi§
LBGMAVO

MAVO.HAVO

HAVO-VWO

Regio

NooÍdOost

Nmrd-lVest

Midden

Zuid

Grob sleden

Gemeentegroone

Plalteland

Stad

Gíob stad

Etniciteit

Nedeílands

Su rinaams/Antilliaans

Tufis/Marokkaans

andsís
onbekend

Schoolopleiding ouder
(geen) lagere school

LBO^,iAV0
HAVO//WO^,lBO

HBO/Universiteit

oflb€kend

1Í

I
I
I

10

10

I
5

7

6
16

4
I

8
10

I
10

I

I
16

13

10

16

t0
9
9

I
8

De meeste individuele achtergrondkenmeÍken laten geen grote verschillen zien. De

indeling naar Íegio laat een meÍkwaardig verschil zien. in die zin dat leerlingen uit de

regio Midden en uit de gÍote steden veel vaker als niet goed gezond zijn beoordeeld.
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Tabl 11.2 Percenbge kinderen mst ssn 'niet goede' gezondheid naar kenmerken ondeeookssituetr€

AàÍd ondgoo€k
pgo

pvo

PGGgroep
groep 2 BaO

groep 4 BaO

gÍo€p 7A BaO

klas 2 VO

Dioflsl
't9 individuele diensten mel

minimaal

maximaal

'10

6

< 0,0001

< 0,m1
12

I
I
I

< 0,001

In tabel ll.2 zijn de percentages kinderen met een 'niet goede' gezondheid naar onder-

zoekssituatie velmeld. Het blijkt dat er bU alle ondenoekssituaties significante verschillen

zijn. Na het periodiek verpleegkundig onderzoek (pvo) is 6Vo van de kinderen als niet

gezond beoordeeld en na het periodiek geneeskundig onderuoek (pgo) is dat bij l07o het

geval. De ondeÍzoeksgÍoep waarin het kind wordt opgeroepen hangt natuurlijk sterk

samen met de leeftijdsgroep en het onderw|sniveau. In die zin is een hoger percentage

kinderen met een 'niet goede' gezondheid in de PGO-groep 2 van het basisonderwijs

te verwachten, omdat in deze jongere leeftijdscategorie relatief meer gezondheidsproble-

matiek is gevonden (Mdst 4, 5, 9 en l0).

De besproken kenmerken lijken minder van belang voor de gesignaleerde verschillen dan

de dienst die de peiling uitvoerde. Om redenen van vertrouwelijkheid bevat tabel ll.2
alleen een aanduiding van het hoogste percentage leerlingen dat door een bepaalde dienst

als 'niet goed' gezond is getypeerd en van het laagste percentage. De twee diensten met

de hoogste percentages leerlingen met een 'niet goede' gezondheid behoren beide tot de

regio Midden. Op de ene dienst is de kans dat de gezondheid van een kind als 'niet goed'

wordt beoordeeld bijna 4,5 keer zo hoog als op de andere diensten. Op de tweede dienst

is die kans zelfs meer dan 9 keer zo groot. Deze beide diensten zijn verantwoordelijk

voor het hoge percentage in deze regio,

2

39
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Oordeel over de gezondheid in relatie tot lopende behandeling en vervolgonderzoek

Van alle onderzochte kinderen is 167o op het moment van onderzoek onderbehandeling

van een huisarts, specialist of fysiotherapeut. Iets meer dan 6?o van de leerlingen kreeg

een verwijsadvies naar de huisarts of anderen. Hierbij zijn verwijsadviezen in veöand

met een visusafuijking buiten beschouwing gelaten. Bij 25Vo van de kinderen was er een

aanleiding voor een vervroegde uitnodiging voor de Jeugdgezonöeidszorg, ongeacht de

reden. In totaal is er naar de mening van de JGZ-medewerkers in 28Vo van de gevallen

reden tot een vervolgactie, hetzu in de vorm van een verwijzing, hezij in de vorm van

een vervrcegde uitnodiging van het betreffende kind. In tabel 11.3 zijn deze gegevens

uitgesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken.

Van de jongste leeftijdsgroep, 4-6-jarigen, is een duidelijk groter deel onder behandeling

bij een huisarts, specialist of fysiotherapeut dan van de groep leerlingen van l0 jaar en

ouder. Zij krijgen niet vaker een verwijsadvies, maar de JGZ-medewerkers willen aan

deze kinderen wel vaker extra aandacht schenken, gezien het hoge percentage met een

vervroegde uitnodiging. Deze bevindingen zijn nagenoeg hetzelfde als die in de laagste

grcep van het basisonderwijs.

BU LBO-MAVO- en bij MAVO-HAVO-leerlingen wijken de percentages kinderen onder

behandeling of met een verwijzing niet af van de torale groep. opmerkelijk is dat JGZ-

medewerkers bij hen relatief minder vaak aanleiding zien voor een vervroegde uitnodi-

ging, terwijl hun gezondheid beslist niet vaker als 'goed' is beoordeeld (tabel ll.l).

Eerder werd vastgesteld dat leerlingen in het midden van het land relatief vaak als 'niet

goed' gezond getypeerd zijn. Dit gaat echter niet samen met een hoger percentage

leerlingen dat onder behandeling is. Wel is het percentage leerlingen met een aanleiding

voor extra aandacht in de regio Midden het hoogst. In de grote steden ligt het percentage

leerlingen dat extra aandacht nodig heeft lager dan elders. op het planeland is dit
percentage beduidend hoger. De verschillen naar etniciteit en naar schoolopleiding van

de ouders zijn beperkt.
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Ttlssqn de shlsshe gpeperingen aiJn evene,ens yercctrllle&. Turlcse on Marok&amse

leedingen zijn relatief het minst vaak onder behandcli;ng (L2%), kinderen behorcnd tot

da groep ',andersf hst me€§t (18%)" gevolgd,door,degreep Nedorlandse kirulercn (16%).
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Tabel 11.3 Percentsge kindsren mgt lopende behandeling, verwr,isadvres en verwoegde uitnodiging door jeugdgezondheidszorg

m€dsw€rksm naaí achtergrondkenmerken

behandeling van

huisarb, sp€oalisl
oítysiotherapeut' verwqsadvres

n=t%%

vervroegde

uihodiging

veruipadvieo

€o,bí vsÍvro€gde
uihodigingl

Yo

Totaal

Gesladlt
jongens

meisles

LeeÍtijdsgroep

4-6 jaar

7-9 jaar

10-12 jaat

13 jaar en ouder

PGOnroep
groep 2 BaO

groep 4 BaO

groep 7/8 BaO

klas 2 VO

Onderwijsniveau

BaO

LBO-MAVO

MAVO-HAVO

HAvo-vwo

Regio

NoordOost

Nmrd-West

Midden

Zuid
Grote stedsn

GemesntsgÍootls
platsland

stad

grote stad

Etniciteit

Nederlands

Sunnaams/Antilliaans

TurksiMarokkaans

andsrs

onbekend

Schoolopleiding ouders

(ge€n) lageíe school

LBOA'AVO
HAVO/yWO^4BO

HBO/Univeísileit
onbekend

5349

270,g

2640

1451
'1269

124)
1401

15m
1 233

fn
1439

391'l

584

455

389

1031

1174
't430

857
884

2996

1469

884

478É

104

zu
189

38

618

2239
1 137

966

389

16

16

16

19

17

13

14

19

16

13

14

to

15

14

12

15

17

16
íÀ

14

16

15

14

16

14

12
to

13

16

16

16

16

12

7

6

6

6

8

5

6

6

7

6

6

5

6

6

5

I
7

5

7

7

6
't0

I
7
tà

I
6
5

6

6

24

25

s2

6
22

18

27

n

35

a
6
?2

35

a
27

21

31

21

17

27

%25

Jé

%.

n
18

27
'18

13

24

30

4<

a
22

18

30

19

18

25

19

23

27

24

Z3

25

?7

25

21

31

fi
5Z

27

22

32

24

2.

28

25

30

30

32

27

2S

30

a
24

' Signiíicante eflecten zijn gemarkeerd (Chi-kwadraat roeE): 
' 

p<0,01 ; 
" p<0,001 ; 

'- 
p<O,OOO1
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De percentages leerlingen die worden verwezen of bij wie aanleiding is voor een

vervroegde uiurodiging, hangen in het algemeen duidelijk samen met het globale oordeel

over de gezondheid en de vraag of het betreffende kind op het moment van het onder-

zoek reeds onder behandeling van een arts of fysiotherapeut is (tabel I 1.4). Van de als

gezond beoordeelde kinderen knjgt 5Vo een verwijzing en wordt bij 22Vo aanleiding tot

een Yervroegde uitnodiginggezien. Bij de kinderen die beoordeeld zijn als'niet goed'

gezond zijndeze percentages (21 en 537o) beduidend hoger.

Tebl 11.1 Verwilsadvies en vervroegde uitnodiging door de JGZ in relatie met het oorde€l over de gezondheid en lopende
behandeling van het b€feffsnds kind

vervroegde

verwijsadvies uitnodiging

n+ olo o/"

veruijsadvis
en/oí vaívíoegde

uihodiging

ïo

Totaal
gezonde kinderen

niet gezonde kinderen

Onder behandeling

gezonde kinderen

niet gezonde kinderen

Niet onder behandeling

gszonde kanderen

niet gezonde kinderen

5293

4819

478

s25
624

n1

4451

4178
273

25

22

53

30

26

42

24

21

ol

6
À

21

8

6

14

6
E

%

28

25

38

33

8
47

27

24

72

Het percentage als 'gezond' beoordeelde kinderen is bij de kinderen die onder behande-

ling zijn lager dan bij de kinderen die niet onder behandeling zijn (76 vs 94Vo). Tussen

deze als 'gezond' beoordeelde kinderen is weinig verschil in percentage dat verwezen

wordt (6 vs 5vo) en er worden iets meer kinderen vervroegd uitgenodigd (26 vs 2lvo).

Van de kinderen die als 'niet goed'gezond beoordeeld zijn,zijn er relatief veel meer

verwezen of vervroegd uitgenodigd bij de kinderen die niet onder behandeling zijn als

bij de kinderen die wel onder behandeling zijn (72 vs 47Vo).

Twee diensten met een hoog percentage ,niet goed, gezonde kinderen.

In voorafgaande is reeds opgemerkt dat er zeer grote verschillen zijn tussen afzonderlijke

diensten in het percentage als 'niet goed' gezond beoordeelde kinderen. Twee diensten
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hebben in vergelijking nret de overige diensten zeer hoge percentages. Zo beoordeelt een

dienst (dienst A) 38fo van de leerlingen als 'niet goed' gezond en de andere dienst

(dienst B) doet ditbij23?o van de leerlingen. De overige diensten typeren gemiddeld

6?o yan de kinderen als 'niet goed' gezond, waaöij de percentages variëren tussen 5 en

13 Vo per dienst.

Er bestaat een duidelijke samenhang tussen een aantal achtergrondkenmerken en het

globale oordeel over de gezondheid van de kinderen naar dienst. In tabel ll.5 zijn deze

gegevens voor dienst A, dienst B en de overige diensten vemreld. Voor de onderscheiden

diensten wordt eerst de verdeling van kinderen naar relevante achtergrondkenmerken

gegeven en daama volgÍ het percentage kinderen dat als 'niet goed' gezond beoordeeld

is voor de verschillende categorieën.

De leeftijdsverdeling van de onderzochte kinderen van dienst A en B wijkt niet af van

de overige diensten. In alle categorieën worden echter meer kinderen 'niet goed' gezond

genoemd. Bij dienst A zijn relatief minder LBO-MAVOJeerlingen ondezocht en wat

meer HAVO^/WO leerlingen. De percentages 'niet goed' gezond genoemde kinderen

liggen in alle categorieën hoog, nret uitzondering van de HAVO-VWO-leerlingen waar

het percentage relatieflaag is voor deze dienst en dat van de overige diensten benadert.

Anders dan bij de overige diensten waar een groot deel van de kinderen een verpleegkun-

dig onderzoek heeft ondergaan, hebben in dienst A alle leerlingen een geneeskundig

onderzoek ondergaan. Het percentage 'niet goed' gezonde kinderen is echter veel hoger

dan dat bij de kinderen in andere diensten die een geneeskundig onderzoek ondergingen.

Er zijn geen verschillen naar PGo-groep binnen dienst A, maar het percentage 'niet

goed' gezonde kinderen ligt in alle groepen veel hoger dan bij de andere diensten. Anders

dan bij de andere diensten gaat het hier vrijwel uitsluitend om kinderen van Nederlandse

afkomst. De percentages 'niet goed' gezonde kinderen bij de allochtone leerlingen zijn

gebaseerd op zeeÍ kleine aantallen. Opmerkelijk is overigens dat bij de overige diensten

er bij de groep allochtone kinderen bijna twee keer zoveel kinderen als 'niet goed'

gezond zijn beoordeeld dan bij de Nederlandse kinderen (12 vs 67o). Alles bij elkaar lijkt
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alleen het achtergrond- kenmerk onderzoekssituatie mogeluk een verklaring te bieden

voor het zeer grote aantal kinderen dat door deze dienst als 'niet goed' gezond genoemd

is. Een duidelijk verschil tussen dienst A en de overige diensten bestaat er wel op de

beoordeling van de gezondheid van kinderen die onder behandeling zijn: op dienst A

worden deze kinderen zeer veel vaker als 'niet goed' gezond beoordeeld.

Voor dienst B geldt in grote lijnen hetzelfde. Deze dienst wijkt echter wel af van de

andere diensten als het gaat om ondenvijsniveau (weinig LBo-MAvo-leerlingen en

relatief veel MAVo-HAvo leerlingen), soort ondenoek (vaak een periodiek verpleeg-

kundig onderzoek) en etniciteit (relatief veel allochtone leerlingen). Maar deze verscNllen

bieden geen verklaring voor het afwijkende percentage 'niet goed' gezond genoemde

kinderen, omdat binnen alle categorieën relatief veel leerlingen 'niet goed' gezond

worden genoemd. met uitzondering van de leerlingen van HAVo-vwo. Dit laatste

percentage is nagenoeg gelijk aan dat van de overige diensten. Net als in dienst A

worden ook in dienst B veel meer kinderen die onder behandeling zijn als 'niet goed'

gezond betiteld.

In de diensten A en B worden kinderen niet vaker verwezen dan in de overige diensten,

maar in dienst A worden kinderen wel vaker uitgenodigd voor een vervroegd onderzoek

(dienst A: 5940; dienst B: 18%: overige diensten: 23Zo).
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Tdbel 11.5 Verdeling kinderen naaÍ adlt€rgrondkenmerken van diensten met een hoog percentage 'niet goed' g€zofld (A sn
B) en de overtge diensten

Di€nst A

waarvan
o/. niet gezond

Orcrige

wadNan Diensten waaÍvan
niet gezond olo niet gezond

Dienst B

Ondezochte kinderen

Leeftijdsgroep

4-6 jaaÍ

7-9 taat
10-12 jaar

13 jaar en ouder

PGOgroep
groep 2 BaO

groep 4 BaO

gío€p 7/8 BaO

klas 2 VO

Onderwijsniveau r'
Basisonderwrjs

LBGMAVO

MAVO-HAVO

HAVO-VWO

Etniciteit "

Nederlands

Sunnaams/Antilliaans

Turks/Marokkaans

andsrs

onbekend

Aard van het ondezoek "
pgo

pvo

Onder behandeling
ja

nee

n=304

24 31

?324
25 16

n21

24 41

?642
24 34

ifi 34

24 41

?642
24 34

%35

74 39

768
939

10 7

88
245
n6
266

a9
235
u6
275

737
127
84
75

32

lo
1B

19

24

n
25

4

24

26

27

73

2

17

I

8l 22

826
214
827
240

98 38

0 n.v.t.

150
133
30

60?6
40 Í8

13 53

86 18

100
n

15 75

s6 32

38

n.v.l.

6

13

12

13

7

5

N
4

89

2

5

3

1

79

21

16

u

' Verschillen lussen diensten (Chi-kwadÍaal toets). p<0.01; " p<O,OO1

11.5 Bespreking en conclusie

Op basis van het globaal oordeel over de gezondheid kan worden vastgesteld datgl%o

van de kinderen als 'goed gezond' is beoordeeld engVo als 'niet goed' gezond. Er is

alleen sprake van een samenhang met regio en onderzoekssituatie. Twee diensten in de

regio Midden hebben opmerkeluk veel kinderen met een 'niet goede' gezondheid. BU

een pgo worden relatief meer kinderen als 'niet goed' gezond beoordeeld dan bij een
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pvo. maar dit kan een gevolg zijn van het feit dat groep 2 van het basisonderwijs bijna

overal een periodiek geneeskundig onderzoek is en in deze groep relatiefveel 'niet goed'

gezonde kinderen zijn.

Ongeveer een op de zes kinderen is onder behandeling bij een huisaÍs, specialist of

fysiotherapeut en bij meer dan een kwart van de kinderen is er reden tot extra aandacht.

van de onderzochte kinderen ís 6Eo veÍwezen naar de huisarts of anderszins. Dit percen-

tage is lager dan elders wordt gevonden (Huysman-Rubingh, 1971; Assies, 1983;

Wafelbakker, 1991; Van der Lucht,1992). Dit kan samenhangen met het feit dat het hier

alleen verwijzingen ten gevolge van een PGO betreft en niet van ander onderzoek en met

het feit dat verwijzingen voor visus(refractie)-afwijkingen buiten beschouwing zijn

gelaten. Het relatief hoge percentage kinderen dat vervroegd wordt uitgenodigd door de

jeugdgezondheidszorg, wordt wel in verband gebracht met de verlaging van de frequentie

van periodieke onderzoeken en het veranderen van een pgo in een pvo (Meulmeester,

19e3).

Wanneer deze globale indruk over de gezondheid gerelateerd wordt aan het wel of niet

onder behandeling zijn van kinderen. dan blijkt dat er weinig verschil is in percentage

venrijzingen of extra aandacht bij de als gezond getypeerde kindercn. Echter bij de 'niet

goed' gezonde leerlingen zijn de percentages verwijzingen en extra aandacht hoger bij

de leerlingen die niet onder behandeling zijn. Dir lUkt op ook aannemelijk, omdat de

behandeling bij kinderen onder behandeling de reden kan zijn om ze 'niet goed' gezond

te noemen, tenvijl er verder geen reden is voor extra zorg onrdat ze reeds onder behande-

ling zijn. De kinderen die niet onder behandeling zijn, zijn mogelijk juist op basis van

de verwijzing of de extra aandacht als 'niet goed' gezond getypeerd. In beide gevallen

lijkt het oordeel over de gezondheid sterk samen te hangen met de behandeling of

behoefte aan een vorm van extra aandacht.

De twee diensten die relatief veel 'niet goed' gezonde kinderen hebben, lijken zich wat

betreft achtergrond kenmerken weinig te onderscheiden van de overige diensten. Het lijkt
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echter onwaarschijniijk dat het hier een groep kindcren betreft, die duidelijk minder

gezond is dan de overige onderzochte kinderen in hun regio en in de rest van Nederland.

Hiervoor zijn ook geen aanknopingspunten bij de overige gemeten variabelen zoals

ziekteverzuim, CARA-index of percentage kinder onder behandeling. Daar het in feite

gaat om een beperkt aantal medewerkers per peilstation kunnen deze verschillen ook

teruggebracht worden tot personen. Dat juist bij de variabele 'oordeel gezondheid'

verschillen tussen personen c.q. diensten aan het licht komen, is niet verwonderlijk daar

dit de enige variabele in de peiling was waar geen beoordelingscriteria gegeven waren.

Voor de peiling wordt daarom de conclusie getrokken dat er grote verschillen in beoorde-

ling van de gezondheid tussen diensten kunnen zijn, maar dat het grootste deel van de

diensten min of meer op dezelfde wijze globaal over gezondheid en vervolgacties

oordeelt. Het lijkt overigens wel aan te bevelen om vanuit het oogpunt van kwatiteit op

gezetle tijden aandacht te besteden aan verschillen binnen en tussen diensten in een vorm

van systematische toetsing.
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12. BESCHOI.IWING EN CONCLUSIES

Respons en uitvoering

Door middel van een netwerk van peilstations (afdelingen Jeugdgezondheidszorg van

GGD'en) is het mogelijk gegevens over de gezondheidstoestand van schoolkinderen te

verkrijgen. De participatie van de benaderde diensten was goed (19 van de 24), zeker

gezien het feit dat veel GGD'en in een reorganisatiefase zaten en er sprake was van een

heroriëntatie op de werkzaamheden. Dit zijn dan ook de belangrijkste redenen voor non-

respons. De respons van de benaderde kinderen en hun ouders was zoals gebruikelijk

in de jeugdgezondheidszorg hoog (95?o). De beoogde aantallen van 300 kinderen per

peilstation zijn echterniet bereikt, omdat inmiddels bij veel diensten het aantal preventie-

ve onderzoeken is teruggebracht van vier naar drie. Voorwaarde voor een dienst om aan

de peiling mee te doen was minimaal drie preventieve onderzoeken.

De PGO-peilingl99lll992 is organisatorisch en inhoudelijk goed verlopen. De decentra-

le gegevenwerzameling en -invoeren de aggregatie vereisten een gecompliceerd automa-

tiseringstraject. De ontwikkeling hiervan vroeg meer tijd dan was voorzien. Essentieel

in deze opzet van peilingen was de 'help desk' functie op het NIPG. Een onderzoeker-

projectmedewerker van het NIPG was dagelijks van half negen tot vijf uur telefonisch

bereikbaar voor de peilstations. Vragen over coderingen, gegevensinvoer ofverzending

van gegevens naar het NIPG konden zo snel worden beantwoord en zonodig zijn

peilstations bezocht. Deze functie bleek essentieel te zijn voor een goede coördinatie en

samenwerking. Bij de uitvoering van de peiling kan worden aangetekend dat de meting

van de psychosociale problematiek meer problemen met zich meebracht dan was

venvacht.

Representativiteit

De resultaten van de peiling zijn representatief voor de kinderen op de basisschool in

de groepen 2,4 en7/8 die woonachtig zijn in Nederland. De resultaten zijn niet zonder

meer representatief voor klas 2 van het voorgezet ondenvijs, omdat er een oververtegen-
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woordiging is van jongens in het lager bcroepsondenrijs. Wat de eEriciteit betreft is de

Turkse en Marokkaanse groepering vertegenwoordigd zoals in de Nederlandse bevolking.

Bij de peiling 1992fl993 is gezorgd voor een juiste verdeling jongens en meisjes in het

Yoorgezet onderwijs.

Lengte, gewicht en Quetelet Index

De kinderen van de PGO-peiling 199l/1992 zijn langer dan de kinderen uit 1980. Erlijkt

dus sprake te zUn van een positieve seculaire groeiverschuiving. Voor Nederlandse

kinderen geldt dat kinderen in het noorden van het land gemiddeld nog steeds langer zijn

dan kinderen in het zuiden en dat kinderen op het platteland langer zijn dan in de stad.

Nederlandse kinderen zijn gemiddeld langer dan hun Surinaamse, Antilliaanse, Tur*se

of Marokkaanse leeftijdsgenoten. Dit verschil zal voor een deel het gevolg zijn van een

minder goede gezondheidstoestand (nu of in het verleden) en voor een deel terug te

brengen zijn naar verschillen in aanleg. Opmerkelijk is dat er geen venchil in lichaams-

lengte gevonden is tussen kinderen van lagere en hogere sociaal-economische groeperin-

gen. Op basis van de voortschrijdende seculaire groeiverschuiving is het te venyachten

dat Nederlandse kinderen tot de langste van de wereld blijven behoren. Op basis van de

lichaamslengte als gezondheidsindicator zullen Nederlandse kinderen ook tot de gemndste

van de wereld behoren. Voor de gehele populatie kinderen in Nederland, dus inclusief

de niet-Nederlandse kinderen geldt dit in iets mindere mate.

De Quetelet Index van meisjes is relatief hoger dan die van jongens. Meisjes met relatief

laag opgeleide ouders hebben een hogere Quetelet Index dan meisjes met hoger opgeleide

ouders.

Langdurig schoolverzuim en medicijngebruik

Langdurig schoolvezuim en medicijngebruik komen vooral voorbij de jongste leeftijds-

groep. Problemen met de luchtwegen spelen hieöij een belangrijke ro1.

Eén op de vijf leerlingen heeft in de voorafgaande 12 maanden een week of langer van

school verzuimd. Hiervan heeft een kwart minstens twee keer een week of langer

verzuimd (5Vovan de totale populatie). Ziekten van de luchtwegen veroorzaken ruim een
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vijfde van dit langdurig vezuim. Kinderen van laag opgeleide ouders verzuimen meer

ten gevolge van ziekte dan kinderen van hoog opgeleide ouders. Kinderen van scholen

in de grote stad verzuimen meer dan kinderen op het platteland.

In de afgelopen maand gebruikte l77o vut de leerlingen medicijnen, waarvan 77o deze

gebruikte voor de luchtwegen. Jongens van 4-9 jaar gebruiken vaker medicijnen voor

luchtwegen dan meisjes.

Prevalentie van diabetes mellitus en epilepsie

De prevalentie van diabetes mellitus en van epilepsie bij scholieren in het regulier

onderwijs is elk0,27o. Verwacht kan worden dat de prevalentie van epilepsie in de gehele

bevolking hoger is, omdat epilepsie regelmatig voorkomt bij leerlingen van het speciaal

onderwijs. Bovendien sluit het medicijngebruik als criterium voor epilepsie mogelijk bij

jongere kinderen lichtere vormen van epilepsie uit. Diabetes mellitus en epilepsie zijn

dus beide ziekten die weinig voorkomen binnen het regulier onderwijs. Voorlichting over

deze ziekten ten behoeve van scholen lijkt alleen zinnig indien er daadwerkelijk leerlin-

gen zijn met een van deze ziekten.

Lopende behandeling en vervolgonderzoek voortkomend uit PGO

Van de onderzochte kinderen is 167o onder behandeling bij een huisarts, specialist of

fysiotherapeut. Jongere kinderen (4-9 jaar) zijn vaker onder behandeling dan oudere.

Opmerkelijk is dat Nederlandse kinderen vaker onder behandeling zijn dan Turkse en

Marokkaanse. In hoeverre dit een verschil weerspiegelt in gezondheidstoestand is niet

nagegaan. Er is echter geen verschil tussen Turkse en Marokkaanse en Nederlandse

kinderen in het vervolgonderzoek (verwijsadvies ery'of vewroegde uitnodiging) dat

voortkomt uit het PGo.

Ruim een kwaÍ van de kinderen heeft naar aanleiding van het PGO een verwijsadvies

ery'of een vervroegde uitnodiging voor het PGO gekregen. In de groep 2 van het basison-

denrijs (leeftijd 4-6 jaar) betreft dit ruinr een derde van de kinderen. Dit is ook in

overeenstemming met de meeste bevindingen in deze peiling bij het gehoor, de visus en

luchtwegsymptomen en medicijngebruik. Kinderen die op het platteland naar school gaan
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zijn vaker onder behandeling en hebben eveneens vaker een vervolgonderzoek dan

kinderen in de (grote) stad.

De opleiding van de ouders lijkt geen invloed te hebben op het onder behandeling zijn,

het venrijzen van kinderen of het vervroegd uitnodigen voor onderzoek. Wel zijn er

duidelijke verschillen tussen regio's. De regio Midden heeft relatief veel kinderen, die

onder behandeling zijn en die een vervolgonderzoek hebben, terwijl in de grote steden

het laagste percentage kinderen onder behandeling is en een vervolgonderzoek heeft.

Verondersteld kan worden dat het wel of niet vervroegd uitnodigen voor een onderzoek

samenhangt met het PGO-schema (frequentie en tussenliggende periode) van een dienst.

Venracht kan worden dat naarmate PGO's verder uit elkaar liggen, de neiging zal

bestaan bij verdenking op (potentiële) gezondheidsschade kinderen vervroegd uit te

nodigen. Er is in de peiling niet nagegaan in hoeverre verschillen in frequenties in

vewroegd uitnodigen samenhangen met het gebruikelijke PGO-schema van een peilstati-

on.

Oordeel gezondheid

Van de onderzochte kinderen wordt9l%o als goed gezond beoordeeld aan het eind van

het PGo. Kinderen in groep 2 worden vaker als niet goed gezond beoordeeld dan

kinderen in hogere groepen (12 vs 8Vo). Dit verschil komt ook tot uiting in het verschil

tussen pvo's en pgo's, daar bij alle peilstations het PGO van groep 2 een pgo is. Bij een

pvo wordt 69o yan de kinderen als matig gezond beoordeeld en bij een pgo 107o. Dit

is eveneens in overeenstemming met de andere bevindingen in de peiling dat de jongste

leeftijdsgroep kinderen (4-6 jaar) sreeds de hoogste prevalentie heeft.

Kinderen die onder behandeling zijn worden minder vaak als goed gezond beoordeeld

dan kinderen die niet onder behandeling zijn (75 vs 967o). Tussen deze grcepen goed

gezond beoordeelde kinderen (wel en niet onder behandeling) is er weinig verschil in

percentage kinderen dat een vervolgonderzoek krijgt (26 vs 24Vo). Daarentegen is er bij

de kinderen die als matig gezond zijn beoordeeld minder vaak een vervolgonderzoek bij

de kinderen die onder behandeling zijn (471o) danbij kinderen die niet onder behandeling
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zijn (787o). De aanleiding voor het vewolgondezoek zal mogelijk ook de reden zijn om

het kind als matig gezond te beoordelen.

Er zijn bij de beoordeling van de gezondheid zeer grote verschillen tussen twee peilstati-

ons en de overige l7 peilstations geconstateerd. Deze verschillen lijken vooral terug te

voeren tot verschillen tussen personen. Het gebruik van protocollen en van intercollegiale

of zelftoetsing is aan te kvelen om dergelijke verschillen tussen en mogelijk biruren

diensten te verminderen.

Gehoor

Een onvoldoende gehoor komt vooral voor bij de 4-6-jarigen (67o) en ruim tweederde

van deze kinderen is verwezen naar de huisarts of audiologisch centrum. Vanaf de leeftijd

vanT jaar heeft circa 27o van de kinderen een gestoord audiogram. In de stad hebben

relatief meer kinderen een onvoldoende gehoor dan op het platteland of in een grote stad.

Trommelvliesbuisjes worden vooral gezien bij de 4-6-jarigen (67o).

Het walkmangebruik neemt toe met de leeftijd. Ruim de helft van de leerlingen van 13

jaar en ouder gebruikte een walkman in de week voorafgaande aan het onderzoek. Dit

betreft vooral de MAVO-HAVO leerlingen en in mindere mate de leerlingen van de

andere onderwijsniveaus. Surinaamse/Antilliaanse en TurkseÀ,Íarokkaanse kinderen

gebruiken ruim tweemaal zo vaak een walkman dan de Nederlandse kinderen. Hoewel

de mate van blootstelling niet is nagegaan en gehoorverlies ten gevolge van walkmange-

bruik waarschijnlUk pas op latere leeftijd optreedt, lijkt voorlichting over verstandig

gebruik van een walkman aan te bevelen. Daar er sprake is van toenemend gebruik, lijkt
het eveneens aan te bevelen om deze trend te volgen door over enkele (3-5) jaar walk-

mangebruik en het gehoor opnieuw te peilen.

Visus

In de leeftijdsgroep van 4-9-jarigen isbij 7Vo voor het eerst aanwijzingen voor amblyopie

(incidentie), waarvan bij lVo er zeer sterke aanwijzingen zijn (visusverschil en dieptezien

onvoldoende). Op basis van de literatuur kan worden verwacht dat na uitgebreid onder-
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zoek bij de oogarts een kleiner percentage uiteindeluk amblyopie heeft. Opmerkelijk is

het daarom datbii 43Vo van de kinderen met voor het eerst aanwijzingen voor amblyopie

geen actie wordt ondemomen, 32 ?o is verwezen naar de huisarts of specialist en 267o

is vervroegd uitgenodigd door de jeugdgezondheidszorg. In totaal zijn er bíj l27o van

de kinderen aanwijzingen voor amblyopie (oud en nieuw)(prevalentie) gevonden. Er zijn

verschillen in incidentie en prevalentie tussen regio's geconstateerd. In hoeverre deze

een gevolg zijn van een verschil in systenratische opsporing op de zuigelingen en

peuterleeftijd tussen regio's is niet nagegaan. Sinds 1989 wordt het screeningsprogramma

Vroegtijdige Opsporing van Visuele stoomissen (V.O.V.) landelijk ingevoerd. Hierdoor

kan worden verondersteld dat de incidentie en prevalentie van amblyopie bij leerlingen

op kinderen op de basisschool zal dalen. Het lijkt daarom aan te bevelen om na 5 jaar

de visus opnieuw te peilen. TegelijkeÍijd is het belangrijk dat voorlopig in elk geval in

de groep 2 van de basisschool het visusondezoek gehandhaafd blijft. Daaöij moet wel

opgemerkt worden dat dit onderzoek volgens een protocol moet worden uitgevoerd

waarin ook de stappen zijn beschreven die vereist zijn indien inderdaad een visusverschil

tussen beide ogen erVof onvoldoende dieptezien worden geconstateerd.

Ongevallen

De incidentie van ongevallen in de maand voorafgaand aan het PGO is 37o. Groepen met

een verhoogde kans op een ongeval zijn de jon-eens in het basisonderwijs en de leerlingen

van het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs gaat het voomamelijk om ongevallen

in en rondom huis en in mindere mate verkeersongevallen. Bij de leerlingen in het

voortgezet ondenrijs zijn het vooral sportongevallen en in mindere mate ongevallen in

het verkeer en in en rondom huis. De peiling meet alleen de ongevallen die niet gepaard

zijn gegaan met een langdurige ziekenhuisopname of revalidatie of met een dodelijke

afloop. Verkeerssituaties lijken eerder aanleiding te geven tot de emstige ongevallen.

Sportbeoefening en activiteiten in en rondom huis tot lichtere ongevallen. Voorlichting

over sportblessures aan kinderen vanaf 12 jaar lijkt een wenselijke zaak.
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Psychosociale aspecten van gezondheid

De aspecten die gepeild zijn betreffen 'stemming in de afgelopen week' (welbevinden),

psychosomatische klachten, activiteiten en sociale participatie. De relatief hoge non-

respoÍls onder andere ten gevolge van veel onvolledig ingevulde vragenlijsten en de lage

inteme consistentie van de gebruikte lijsten, maken dat de resultaten slechts beperkte

waarde hebben. Negatieve stemmingen en psychosomatische klachten komen meer bij

meisjes voor dan bij jongens. Oudere kinderen geven meer positieve stemmingen aan

dan jongere. Jongere kinderen (groep 8 basisonderwijs) geven meer psychosomatische

klachten aan dan oudere leerlingen. Jongere kinderen scoÍen weer wat hoger bij sociale

participatie dan oudere.

Kinderen van hoger opgeleide ouders geven vaker positieve stemmingen aan dan

kinderen van laag opgeleide ouders. Naarmate het onderwijstype hoger is worden ermeer

positieve stemmingen aangegeven. Turkse en Marokkaanse leerlingen hebben een lage

score zowel op de schaal voor positieve stemmingen als voor de activiteiten.

Deze uitkomsten bieden zeker gezien het nrethodologische voorbehoud weinig concrete

aanknopingspunten voor een gezondheidsbeleid. De gebruikte instrumenten blijken

achteraf niet de meest geschikte te zijn geweest. Bij PGo-peilingen gaat het erom de

landelijke situatie van bepaalde problematiek in beeld te brengen ten einde een gericht

beleid te kunnen voeren. In dat kader lukt het aan te bevelen om een instrument te

ontwikkelen dat in de PGo-situatie kan worden toegepast, dat wil zeggen beperkt van

omvang en met een beperkte instructie in te vullen door de adolescent zelf of door een

arts of een velpleegkundige. Daarbij lijkt het efficiënter om alleen problematiek in kaaÍ

te brengen waar interventie voor mogelijk (en nodig) is. In dat kader is het raadzaam

om van te Yoren criteria vast te leggen wanneer er sprake is van problematiek die om

een interventie vraagt en wanneer er alleen sprake is van problemen die behoren tot een

gezonde ontwikkeling. De beschikbare vragenlijsten lijken voomamelijk gericht op het

in kaart brengen van problematiek waar leerlingen zelf onder lijden (intemaliserend) en

in veel mindere mate problematiek waar de omgeving onder lijdt (extemaliserend). In

hoeverre dit ook de mogelijkheden tot interventie weerspiegelt is niet duidelijk.
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Zwemvaardigheid

Een derde van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep 7/8 van de basisschool en

klas 2 van het voortgezet onderwijs heeft geen zwemdiplom a en l77o van de Surinaamse

en Antilliaanse leerlingen. Bij de Nederlandse kinderen is dit bij slechts 37o het geval.

Leerlingen van l3 jaar en ouder hebben vaker een zwemdiploma dan kinderen van lG 12

jaar. Kinderen van laag opgeleide ouders hebben zes keer zoveel kans geen zwemdiploma

te hebben dan kinderen van hoog opgeleide ouders, waaóij er gecorrigeerd is voor

etnische achtergrond. Er lijkt dus wel degelijk nog een plaats te zijn voor schoolzwem-

men en wel in het bijzonder voor scholen met veel niet-Nederlandse kinderen en scholen

in achterstandswijken. Schoolzwemmen lijkt overigens ook een goed aangrijpingspunt

voor sociale integratie van niet-Nederlandse kinderen.

Luchtwegklachten

Luchtwegproblemen uitgedrukt in een positieve CARA-index komen bij 67o van de

jongens en 4Vo van de meisjes voor. Jongere kinderen (4-6 jaar) hebben vaker een

positieve CARA-index dan oudere kinderen (10 jaar en ouder). Opmerkelijk is dat

kortademigheid meer voorkomt bij de leerlingen van l3 jaar en ouder. Kinderen met een

positieve CARA-index vezuimen in het algemeen vaker langdurig van school en

gebruiken meer medicijnen in vergelijking met kinderen met een negatieve CARA-index

(verzuim: 42 vs l8?o: medicijngebruik 59 vs l5lo) en vanzelfsprekend ook in veóand

met luchtwegproblematiek (verzuim 28 vs 37o1 medicijngebruik 50 vs 57o). Deze

bevindingen zijn in overeenstenming met andere onderzoeken in Nederland. Er zijn in

de peiling geen verschillen tussen regio's of tussen stad en platteland. Gezien het hoge

ziekteverzuim in het afgelopen schooljaar bij (onge) kinderen met een positieve CARA-

index lijkt voorlichting omtrent vroege opsporing van CARA naar ouders en leerkrachten

van essentieel belang. Bekend is dat nachtelijke hoestbuien vaak niet onderkend worden

als een voÍm van CARA-problematiek, maar wel leiden tot concentratiestoomissen op

school en ziekteverzuim.
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Risicogroepen

Op basis van de achtergrondkenmerken is gekeken in hoeverre er groepen kunnen worden

onderscheiden die een verhoogd risico lopen op een aantal van de onderzochte parameters

van de gezondheidstoestand. Bij onderstaande indeling is rekening gehouden met de

bereikbaarheid door de jeugdgezondheidszorg.

Kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 6 jaarlgroep 2 van de basisschool

Deze groep kinderen heeft een verhoogde kans op luchtwegproblemen, langdurig

ziekteverzuim, medicijngebruik, gehoorproblemen en aanwijzingen voor amblyopie. Zij

zijn vaker onder behandeling bij een huisarts of specialist, zij worden vaker verwezen

en vervroegd uitgenodigd voor een onderzoek en zij worden ook vaker als matig gezond

beoordeeld. Het handhaven van een pgo in groep 2 lijkt dan ook alleszins te rechwaardi-

gen.

N iet-N e derlands e I e erlin g e n

Vaker verwezen naar een huisarts of specialist. Zij hebben een verhoogde kans op

verdrinking daar een relatief hoog percentage leerlingen nog geen zwemdiploma heeft.

Bij de leeftijdsgroep 7-9-jarigen komt vaker hoesten met opgeven voor. In het voortgezet

onderwijs gebruiken allochtone leerlingen vaker een walkman en hebben mogelijk in de

verre toekomst een verhoogde kans op gehoorverlies. Turkse en Marokkaanse leerlingen

hebben mogelijk een verhoogde kans op psychosociale problematiek uitgaande van de

lagere score bij de positieve stemmingen en zij scoren laag op de schaal activiteiten.

Allochtone kinderen zijn gemiddeld kleiner dan Nederlandse kinderen en dit kan voor

een deel toegeschreven worden aan de minder goede gezondheid nu en in het verleden.

Kinderen van laag opgeleide ouders

Deze kinderen hebben eveneens een verhoogde kans op verdrinking daar een relatief

hoog percentage geen zwemdiploma heeft. In de leeftijdsgroep van 4-6 jaar komt

gewoonlijk hoesten meer voor en in de leeftijdsgroep 7-9 jaar hoesten met opgeven.

Leerlingen van laag opgeleide ouders geven vaker psychosomatische klachten aan en
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scoren minder hoog bij positieve stemmingen. Meisjes hebben een verhoogde kans op

overgewicht op basis van de Quetelet Index.

Ingedeeld naar de gemeten panrmeters van de gezondheidstoestand zijn de volgende

risicogroepen te onderscheiden:

$lpma í2. Í Risicogroepen geÍangsóih naeÍ gemeten parametsís van de gezondheidstoestaíd

Ovcrgcwictrt moisjes mst laag opgeleide ouders

Lang&rig schoolvcrarim 4-6-iarigen

leedingen in ds grob stad

kinderen van laag opgeleide ouders

4-6 jadt

jongens 4€ en 7-9 iaar vaker medicijnen voor de luchtwegen

grep2
vorurocgdc uitnodiging plaflsland

Gczondhcid

Gatooíd ardiogrun

Wdkmangcbruik

ArSlyopic

Ong.vell.n

Prychococialc aspcctcn kinderen van laag opgeleide oudars

llcdiciingcbruik

Vcmijredvio cnld

Zwcmvaard'qheirí

Luchtwgprcbh]mn

groep 2
allodltons kinderen

4-6 jaí en 7-g jaaÍ

vmral in de stad

leerlingen rcoÍlgszot ondsÍïvijs
allodrtone leerlingen

groep 2 en 4

jongens in het besisoodeíwÍE

leerlingen van het \ooÍtgezst ondeÍwiis
leerlingen in de sad op school

kindersn van laag opgeleide ouders

allodrtone kinderen

longens meer dan meisjes

groep 4{-.iarigen en 7-9-iarigen

meisjes LBO.MAVO

allodllons leerlingen
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13. AANBEVELINGEN

Op basis van de bevindingen van de peiling l99lll992 worden de volgende aanbevelin-

gen gedaan:

l. bij volgende peilingen dient er voor gezorgd te worden dat in de steekproef de

verhouding jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs bij de verschillende

schooltypen gelijk is;

het onderzoek van de visus voor aanwijzingen voor amblyopie over vijf jaar

(1996) in een peiling herhalen om na te gaan of de incidentie en prevalentie

gedaald zijn onder invloed van de landelijke invoering van het V.O.V.-programma

bij de Kruisorganisaties;

het gebruik van walkman en gehoor over vijf jaar peilen ten einde na te kunnen

gaan of er veranderingen op_eetreden zijn;

schoolzwemmen handhaven of instellen voor scholen met veel kinderen van

lagere sociaal-economische achtergrond of veel allochtone kinderen in het

bijzonder in steden;

voorlichting over de positieve aspecten van spoíen in het voortgezet onderwijs

laten samengaan met voorlichting over preventie van blessures. daar sportongeval-

len verreweg de belangrijkste reden zijn om voor een ongeval een aís te raadple-

gen;

de inventarisatie van psychosociale problematiek op landelijk niveau dient meer

gericht te worden op problematiek waarvoor interventie nodig en mogelijk is. Dit

vraagt om ontwikkeling van voor dit doel geschikte vragenlijsten;

nagaan of de voorlichting aan ouders en leerkrachten over luchtwegproblematiek

voldoende is om in een vÍoeg stadium kinderen met luchtwegproblemen te

ontdekken, waardoor onnodige ziektelast en schoolverzuim kan worden voorko-

men;

allochtone kinderen en kinderen met een lagere sociaal-economische achtergrond

meer aandacht blijven geven als groepen met een verhoogde kans op gezond-

heidsproblemen;

3.

4.

5.

7.
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9.

10.

het preventiefgezondheidsonderzoek van groep 2 van het basisonderwijs, ofvan

een geboortecohort dat daamree overeenkomt (zesde levensjaar) handhaven, omdat

op deze leeftijd veel gezondheidsproblematiek wordt gevonden, waarvoor inter-

ventie belangrijk is:

landelijk uniforme protocollen ontwikkelen erVof invoeren voor alle onderdelen

van een preventief gezondheidsondezoek ten einde verschillen in gezondheid

tussen gÍoepen (diensten, regio's) eenduidig te kunnen interpreteren.
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GEBRI.'IKTE AFKORTING EN

BaO basisonderwijs

BI betrouwbaarheidsinterval

CARA Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen
gem gemiddelde

GGD (inter)gemeentelijke gezondheidsdienst

GHI Geneeskundige Hoofdinspectie

JGZ jeugdgezondheidszorg

KNO-arts keel-, neus- en oorarts

LVGGD Landelijke Vereniging voor GGD'en (voorheen: VDB)
LVT Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

LWS Landelijke Werkgroep Sociaal verpleegkundigen

Jeugdgezondheidszorg

NIPG-TNO Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (nu:

TNO-PG)

NS schaal 'Negatieve Stemmingen'

NVJG Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

OME otitis media met effusie

OR odds ratio

PGO preventief gezondheidsonderzoek

pgo periodiek geneeskundig ondezoek
pvo periodiek verpleegkundig onderzoek

PS schaal 'Positieve Stenrmingen'

sd standaard deviatie

ST schaal 'Stemmingen Totaal'
TNO-PG TNO Preventie en Gezondheid (voorheen: NIPG-TNO)
VDB Vereniging van Directeuren Basisgezondheidsdiensten (nu:

LVGGD)
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO voortgezet onderwijs

V.O.V. Vroegtijdige Onderkenning van Visuele stoomissen

WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
YSR Youth Self Report
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LEDEN BEGELEIDINGSCOMMISSIE

GHI F. Kok

H.P. Verbrugge

LVGGD (voorheen: VDB) mw A.C.S. Bruins-Atzema (tot juli l99l)

LVT

LWS

NVJG

TNO-PG (voorheen: NIPG-TNO) A. Dijkstra

V/.E.N. Lanphen

J.D. van Luipen

L.J. van Malenstein

W. van den Ouwelant (vanaf juli l99l)

R.J.F. Burgmeijer (vanaf dec. l99l)

mw I. Middeldorp (vanaf juni 1992)

mw H. Brouwer (tot dec. 1993)

nrw H. Pauw-Plomp

H. Talnra (vanaf dec. 1993)

mw S.P. Verloove-Vanhorick

mw L Engels (vanaf jan. 1994)

nrw M.F.T. Schrijver (maart 1992 - jau;^. l99a)

H.B. Haveman (tot jan. 1993)

H.C.M. Zoomers

VNG

wvc
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