
It t I t I

TNO-Gezond heidsonderzoek

a Nederlands lnstituut voor
Praeventieve Gezondheidszorg TNO

Ïb\€c^\.\€ 
sc)rc,

Valongevallen
bii0-Aiartgen

H.C. Boshuizen
K. Schaapveld
A. Venema
E. Wortel Stichting consument, 

"" l 

r.,urn",o 
I

ilililililililililil1t



tt I I

TN O- G ezo n d h e idso nd e r zoek

TNO-rapport

I Nederlands lnstituut voor
Praeventieve Gezondheidszorg TNO

Wassenaarseweg 56
2333 AL Leiden
Postbus 1 24
2300 AC Leiden

Fax 071 - '17 63 82
TeleÍoon 071 - 18 11 81

Ir

Valongevallen
bii 0 - 4iarigen

Risicoverschillen tussen groepen
en de ro! van veiligheidsmaatregelen

Maart 1992

NIPG- publikatienummer
92.015

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, íotokopie, microÍilm
oÍ op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande toestemming van TNO.

lndien dit rapport in opdracht werd
uitgebracht, wordt voor de rechten en
verplichtingen van opdrachtgever en
opdrachtnemer verwezen naar de
'Algemene Voorwaarden voor Onderzoeks-
opdrachten aan TNO', dan wel de
betretÍende terzake tussen partijen
gesloten overeenkomst.
Het ter inzage geven van het TNO-rapport
aan direct belanghebbenden is toegestaan.

C TNO

Nederlandse organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TNO-Gezondheidsonderzoek stelt zich ten doel bij te dragen
aan de verbètering van preventie en behandeling van zieiten
en aÍwijkingen door het toepasbaar maken van kennis op
medisch biologisch, psychosociaal en epidemiologisch
gebied ten behoeve van de volksgezondheid en de
gezondheidszorg.

* Stichting Consument en Veiligheid
Postbus 75169
IOTO AD AMSTERDAM

H.C. Boshuizen
K. Schaapveld

A. Venemar
E. lilortel

Op opdrachten aan TNO ziin van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor onderzoeksopdÍachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bij de Aíondissementsrechlbank
en de Kamer van Koophandel te's-Gravenhage.

b.
TÈP



Deze uitgave is te bestellen door

postbank-rekening 99.889 van het

bestel-nummer 92.015.

het overmaken van /
NIPG-TNO te Leiden

35,90 (incl. BTW) oP

onder vermelding van



INHOUD

SAMENVATTING

I INLEIDING

l.l Aanleiding en doel van het onderzoek

1.2 Inperking tot de vraagstelling van het onderzoek

1.3 Uitwerking van de vraagstelling

1.4 Uitvoering van het onderzoek

LITERATUUROVERZICHT VAN KINDERONGEVALLEN EN

DE DETERMINANTEN VAN KINDERONGEVALLEN

2.1 Inleiding
2.2 Omvang van het probleem in Nederland

2.2.1 lncidentie van kinder-ongevallen

2.2.2 Trends in de tijd
2.2.3 Gevolgen van ongevallen voor de volksgezondheid

2.3 Omvang van het probleem in het buitenland

2.4 Determinanten van kinderongevallen

2.4.1 Risicofactoren
2.4.2 Risicogroepen

2.5 Samenvatting van de onderzoeksresultaten

3 SECUNDAIRE ANALYSES

3.1 Inleiding
3.2 Voormeting evaluatie-onderzoek lokale veiligheidscampagne

Nijmegen
3.3 C.B.S. Continue Gezondheidsenquète

3.4 Sociaal Medisch Onderzoek Consultatiebreau Kinderen (SMOCK)

3.5 Samenvatting en conclusie

paglna

i

I

I

2

J

4

5

5

5

5

8

8

9

t2

l3
r6

29

3l

3l

3l
39

40

45



OPZET EN UITVOERING CASE.REFERENT ONDERZOEK

4.1 Inleiding
4.2 Onderzoeksopzet
4.3 Operationalisatie van de variabelen

4.3.1 Operationalisatie van de effect-parameter
4.3.2 Operationalisatie van de risicofactoren
4.3.3 Operationalisatie van de risicogroepen

4.4 Keuze onderzoekspopulatie

4.4.1 De cases

4.4.2 De referentiegroep

4.5 Statistische analyse

4.6 Uitvoering van het onderzoek

RESULTATEN CASE-REFERENT STUDIE

5.1 Inleiding
5.2 Respons en beschrijving onderzoekspopulatie

5.2.1 Respons

5.2.2 Kenmerken van de cases

5.2.3 Beschrijving van de onderzoekspopulatie

5.3 Risicofactoren

5.3.1 Gedrag kind
5.3.2 Gedrag ouders
5.3.3 Fysieke omgeving

paglna

46

46

46

47

47

48

5l

53

53

53

55

56

60

60

60

60

62

63

65

65

67

68



5.4 Risicogroepen

5.4.1 Sociaal-economische status

5.4.2 Sexe kind
5.4.3 Leeftijd kind
5.4.4 Leeftijd moeder

5.4.5 Gezinssamenstelling
5.4.6 Werkzaamheden ouders

5.4.7 Etniciteit
5.4.8 Behuizing

5.5 lilaarom meer valongevallen in de risicogroepen?

6 DISCUSSIE EN CONCLUSIES

6.1 Opzet van de studie

6.1.1 Vergelijkbaarheid van risicogroepen

6.1.2 De gebruikte effectmaat valongevallen

6.1.3 Keuze onderzoekspopulatie

6.2 Bespreking van de resultaten

6.2.1 Risicofactoren
6.2.2 Risicogroepen

6.3 Conclusies
6.4 Consequenties voor het beleid

LITERATUUR

pagina

7l

7l
75

75

77

78

80

8l
82

84

93

93

93

95

96

97

98

l0l

r05
108

il0



pagina

BIJLAGEN:

Bijlage A: Vragentijsten I 15

Bijlage B: Toelichting op de gebruikte statistische berekeningen l3l

Bijlage C: Kinderen die zijn weggelaten in de analysen 139

Bijlage D Resultaten van de analyses naar detorminanten van speci- 143

fieke typen valongevallen

Bijlage E: Achtorgrondkenmerken van de kinderen uit verschillende 163

delen van de onderzoekspopulatie

Bijlage F: Invloed van het opleidingsniveau van de moeder op de 169

kans op een valongeval, apart voor Nijmegen en de ove-
rige st€den



SAMENVATTING

per jaar bezoeken circt4 op de 100 Nedertandse kinderen beneden de 5 jaar een

polikliniek van een ziekenhuis van\trege een valongeval' Preventie van een

gebeurtenis met een dergelijke hoge incidentie is daarom de moeite waard. Dit

onderzoek maakt deel uit van het onderzoek'sprogramma naar Sociaal-Economi-

sche Gezondheidsverschillen en wil een bijdrage leveren aan het mogelijk maken

van gerichte preventie. Met gerichte preventie wordt bedoeld (a) gericht op de

meest effectieve maatregelen en (b) gericht op de juiste groepen ouders. Dit

onderzoek probeert antwoord te geven op de volgende vragen:

l. Welke maatregelen op het gebied van produktveiligheid/woonveiligheid zijn

effectief in het voorkómen van val-ongevallen bij 0-4 jarigen?

2. Zij1- de in het buitenland gevonden verschillen in ongevalsrisico tussen

groepen ook in de Nederlandse situatie aanwezig?

3. Zo ja, welke factoren (c.q. de onder I gevonden effectieve maatregelen)

kunnen deze verklaren?

Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan eventuele verschillen in ongevalsrisi-

co tussen sociaal-economische klassen. Sociaal-economische klasse is daarbij

geoperationaliseerd als het opleidingsniveau van de moeder van het kind.

Om deze vraagstelling te beantwoorden zijn de volgende aktiviteiten ondernomen:

l. Een literatuurstudie naar de effectiviteit van maatregelen die val-ongevallen

bij O-4 jarigen kunnen voorkómen en naar groepen met een verhoogd risico

op valongevallen of privé-ongevallen in het algemeen.

Een secundaire analyse van drie bestaande gegevensbestanden naar de relatie

tussen het risico op een privé-ongeval en sociaal-economische klasse. De

geanalyseerde bestanden zijn: de voormeting die is verricht in het kader van

de lokale veitigheidscampagne "Nijmegen staat op Veilig"; de CBS gezond-

heidsenquëte; en de gegevens over het eerste levensjaar uit het Sociaal

Medisch Onderzoek Consultatiebureau Kinderen (SMOCK).

Een case-referent studie, waarin kinderen die een valongeval hebben gehad

worden vergeleken met kinderen uit de algemene bevolking' De kinderen

2.
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die een valongeval hadden gehad (verder de cases genoemd) hadden als

gevolg van een val de EHBO bezocht van een ziekenhuis dat deelneemt aan

het Privé-Ongevallen Registratie Systeem (PORS) van de Stichting'Consu-

ment en Veiligheid (SCV). De referenten waren kinderen afkomstig uit 9

steden waar een EHBO-polikliniek is gevestigd die deelneemt aan het PORS.

Uit de literatuurstudie komen maar weinig duidelijk aanwijsbare oorzaken van

valongevallen bij jonge kinderen naar voren. Ook over het relatieve belang van

gedragsfactoren versus de fysieke omgeving zijn de resultaten van onderzoek

allerminst eensluidend. Uit de literatuur komen wel een aantal groepen kinderen

naar voren die meer risico lopen op een privé-ongeval: er zijn verhoogde risico's

gevonden voor jongens, voor kinderen tussen de 2 en 4 jaarr oud, voor kinderen

van jonge moeders, kinderen uit éénouder-gezinnen, kinderen met een stiefouder

en kinderen uit gezinnen waar veel "life-everits" (verhuizing, zwangerschap,

verandering van werk, overlijden van een naast familielid, scheiding etc.) hadden

plaatsgevonden. Bij een aantal andere groepen is een verband minder duidelijk.

Hieronder vallen gezinsgrootte, het hebben van een werkende moeder en sociaal-

economische status (SES). Het verband tussen privé-ongevallen en SES lijkt bijna

uitsluitend aanwezig te zijn voor ernstige ongevallen, zoals ongevallen die leiden

tot ziekenhuisopname of dodelijke ongevallen. Valongevallen spelen in deze

laatste groep echter maar een ondergeschikte rol.

In de secundaire analyse van de voormeting voor het evaluatie-onderzoek van de

veiligheidscampagne in Nijmegen bleken kinderen van lager opgeleide moeders

geen hoger risico te lopen op een valongeval waarvoor medische hulp is ingeroe-

pen. Het risico op andere typen privé-ongevallen was wel licht verhoogd, maar

dit kan ook toeval zijn. De aantallen in de gezondheidsenquete van het CBS

waren te klein om een uitspraak te kunnen doen. De gegevens uit het SMOCK

laten een trend zien naar meer privé-ongevallen bij kinderen van moeders met

een hogere opleiding. Het criterium voor hoe ernstig een ongeval moet zijn om

geregistreerd te worden, is in dit onderzoek niet ondubbelzinnig vastgelegd, zodat

deze bevinding ook een registratie-artefact kan zijn.



Uit de case-referent studie komen een aantal maatregelen op het gebied van de

produkt- en u/oonveiligheid naar voren die het risico op een ernstig valongeval

duidelijk verminderen. Dit zijn:

- Het plaatsen van traphekjes, zowel boven- als onderaan de trap. Deze

maatregel lijkt het meest effectief te zijn voor kinderen tot 2 jaar oud.

- Het kind niet laten slapen in een hoogslaper of stapelbed; indien dit wel

gebeurt, dan moet gezorgd worden voor een rand langs dit bed.

- Het aanbrengen van antislip onder losse kleden

- Het aanbrengen van een zachte ondergrond als zand of rubbertegels onder

schommels, klimrekken e.d.

Van een groot aantal andere maatregelen kon in dit onderzoek de effectiviteit

niet worden aangetoond. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze maatregelen

niet effectief zijn. Het kan ook liggen aan het gebrek aan statistisch onderschei-

dingsvermogen ('power') van de gebruikte onderzoeksmethode.

De buitenlandse bevindingen ten aanzien van risicogroepen konden grotendeels

ook in de Nederlandse situatie worden teruggevonden. Dit ondanks het feit dat de

buitenlandse studies vrijwel allemaal betrekking hebben op alle privé-ongevallen,

terwijl dit onderzoek zich beperkt tot valongevallen. Hogere risico's werden

gevonden voor de volgende groepen:

- Jongens.

- Kinderen van jonge moeders. Vooral kinderen van moeders onder de 25

lopen een verhoogd risico.

- Kinderen van alleenstaande ouders (vrijwel allemaal alleenstaande moeders).

- Middelste kinderen.

- Nederlandse kinderen. Buitenlandse kinderen hebben een lager risico op een

valongeval dat leidt tot een bezoek aan de EHBO-afdeling van een zieken-

huis.

- Kinderen die wonen in een huis met een tuin of een huis met één trap. Bij

huizen met een tuin komt dit vooral door een hoger aantal valongevallen

buitenshuis.

lu



Geen duidelijke verschillen werden gevonden voor de volgende groepen:

- Groepen met verschillende sociaal-economische status. In dit onderzoek was

een relatie tussen SES en het risico op valongevallen alleen in de stad

Nijmegen zichtbaar. Het hoogste risico werd hierbij bovendien niet gevon-

den voor de laagste SES-groep, maar voor de op één na laagste groep. In

deze groep bleek het hogere risico bovendien voor een groot deel verklaar-

baar door de lagere leeftijd van de moeders in deze groep.

- Kinderen van werkende moeders. Het lagere risico dat in sommig buiten-

lands onderzoek werd gevonden voor kinderen van werkende moeders, werd

in dit onderzoek niet gevonden.

- Kinderen uit grote gezinnen.

In de meeste gevallen bleek dat de groep met het hoogste ongevalsrisico ook

minder veiligheidsmaatregelen trof. Dit betekent dat veiligheidsmaatregelen

waarschijnlijk een rol spelen bij het ontstaan van dit verschil. Alleen voor

éénouder gezinnen (een hoger risico, maar niet minder veiligheidsmaatregelen) en

buitenlandse gezinnen (een lager risico, maar tevens minder veiligheidsmaatrege-

len) gaat dit niet op. De gevonden verschillen in het treffen van maatregelen

kunnen de verschillen in ongevalsrisico maar voor een klein deel verklaren. Naast

de hier onderzochte maatregelen zullen daarom ook nog andere factoren een rol

spelen.

Tot slot willen we er nog op wijzen, dat dit onderzoek ook laat zien (al was dat

ook uit eerder onderzoek wel bekend) dat veel ouders nog te weinig maatregelen

treffen om valongevallen te voorkomen. Met name wat betreft het aanbrengen

van traphekjes is er nog veel te verbeteren. Vallen van de trap leidt in dit

onderzoek bijna vijf maal zo vaak tot ziekenhuisopname als andere typen

valongevallen. Inspanningen op dit gebied zijn daarom niet overbodig. \ilanneer

dit in de vorm van voorlichtingscampagnes gebeurt, moet er aandacht aan worden

besteed dat met name de groepen die uit dit onderzoek naar voren komen als

groepen die een hoger risico lopen en/of minder maatregelen treffen, ook worden

bereikt.
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INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek

per jaar bezoekt I op de 14 Nederlandse kinderen beneden de 5 jaar een polikli-

niek van een ziekenhuis vanwege een ongeval (SCV 1990). Preventie van een

gebeurtenis met een dergelijke hoge incidentie is daarom de moeite waard.

Het voorkomen van ongevallen bij kinderen heeft dan ook hoge prioriteit

gekregen in de Nota 2000 (WVC l9E6). Dit hangt mede samen met de doelstelling

die het Europese Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie in het kader van

de "Health for all" strategie heeft gemaakt "Omstreeks het jaar 2000 dient de

sterfte ten gevolge van ongevallen in de Regio met ten minste 25% (ten opzichte

van 1985) te zijn verminderd door grotere inspanningen ter vermindering van

verkeers- en arbeidsongevallen en ongevallen in de privésfeer" (WHO 1985). Deze

doelstelling geldt voor de bevolking als geheel; er zijn geen afzonderlijke sub-

doelstellingen gemaakt voor bepaalde leeftijdscategorieën of ongevalstypen. In

Nederland is echter wel een aantal meer specifieke doelstellingen geformuleerd.

Eén hiervan luidc "In 1992 is het aantal dodelijke en medisch behandelde onge-

vallen in de privé-sfeer bij kinderen onder de l5 jaar met 30% teruggedrongen

en in 2000 met 50%." Uitgangspunt hierbij is de situatie in 1985.

Aansluitend op bovengenoemd beleid wil dit onderzoek bijdragen aan het

mogelijk maken van gerichte preventie van ongevallen. Met gericht wordt

bedoeld (a) gericht op de meest effectieve maatregelen en (b) gericht op de juiste

groepen ouders. Hiertoe moeten de volgende twee vragen beantwoord worden:

- welke maatregelen zijn het meest effectief?

- welke groepen ouders zouden bij preventieve activiteiten prioriteit moeten

krijgen?

Dit onderzoek is echter allereerst gestart vanuit een andere beleidsdoelstelling.

Een andere WHO-doelstelling luidt namelijk: "Omstreeks het jaar 2000 dienen de

bestaande verschillen in de gezondheidstoestand tussen landen en groepen binnen

landen met ten minste 25% te zijn teruggedrongen door verbetering van het

gezondheidsniveau van de minder bevoorrechte landen en groepen". In Nederland



wordt in het kader van deze doelstelling vooral aandacht besteed aan sociaal-

economische gezondheidsverschillen. Uit verschillende internationale publikaties

blijkt dat verschillen in kindersterfte tussen sociaal-economische klassen voor een

belangrijk deel te wijten zijn aan een hogere sterfte door ongevallen bij kinderen

uit een lagere sociaal-economische klasse (Wise et at. 1985; Mare 1982; Nersesian

et al. 1985; Stockwell et al. l98E). Onbekend is of dit in Nederland ook het geval

is. Wel is uit evaluatie van veiligheidsvoorlichting in Nederland gebleken dat

hierbij vooral ouders met een relatief hoog opleidingsniveau bereikt werden

(Wortel et al. l99l).
In Nederland is een speciaal onderzoeksprogramma in het leven geroepen op het

gebied van sociaal-economische gezondheidsverschillen gecoördineerd door een

commissie, de programmacommissie Sociaal-Economische Gezondheidsverschil-

len. Van dit onderzoeksprogramma maakt ook deze studie deel uit. Bij het kijken

naar welke groepen ouders prioriteit verdienen in de preventie van ongevallen bij
jonge kinderen wordt daarom speciale aandacht besteed aan Sociaal-Economische

Status (SES). Hierbij gaat het dan niet zozeer om het signaleren van eventueel

bestaande verschillen, maar vooral ook om het vinden van factoren die deze

verschillen kunnen verklaren. Gerichte preventie van ongevallen kan dan plaats

vinden door maatregelen gericht op deze factoren.

De twee bovengenoemde deelvragen (welke maatregelen zijn effectief; welke

groepen ouders verdienen prioriteit) staan overigens niet los van elkaar. Verschil-

len in ongevalskansen tussen groepen zijn een aanwijzing dat in ieder geval bij de

groep met de hoogste ongevalskansen preventie van ongevallen mogelijk is.

Wanneer het mogelijk is om de achterliggende mechanismen op te sporen waar-

door deze groepen extra risico lopen, biedt dit inzicht handvatten voor preventie.

1.2 Inperking tot de vraagstelling van het onderzoek

Omdat de risicofactoren van kinderongevallen zo verschillen per leeftijdsgroep en

per soort ongeval is voor deze studie een zo homogeen mogelijke onderzoeksgroep

gekozen: kinderen van 0 tot en met 4 jaar met val-ongevallen. Privé-ongevallen

vormen de grootste ongevalsgroep in deze leeftijdscategorie. Het gaat daarbij dan

2



meestal om privé-ongevallen in en om het huis. In deze levensfase van het kind

zullen kenmerken van de ouders het meest bepalend zijn voor de ongevalsrisico's

voor het kind. Val-ongevallen vormen in deze leeftijdsgroep de grootste categorie

prive-ongevallen. Bovendien is uit eerder onderzoek gebleken dat de risicofacto-

ren van valongevallen het meest valide meetbaar zijn in termen van preventief

gedrag van ouders (Naber & Lampert 1989).

Vanuit deze inperkingen en de in de vorige paragraaf beschreven doelstellingen

komen \À,e tot de volgende vraagstellingen:

l. Welke maatregelen op het gebied van de produktveiligheid/woonveiligheid

zijn effectief in het voorkómen van val-ongevallen bij 0-4 jarigen?

Z. Zij1. de in het buitenland gevonden verschillen in ongevalsrisico tussen

groepen en in het speciaal tussen groepen met verschillende sociaal-

economische positie ook in de Nederlandse situatie aanwezig?

3. Zo ja, welke factoren kunnen deze verschillen tussen groepen dan

verklaren?

Wij zijn er in onze studie niet bij voorbaat van uitgegaan dat hetzij fysieke

omgevingsfactoren hetzij gedrag van ouders en/oÍ kind het meest bepalend

zouden zijn voor het optreden van valongevallen bij kinderen. lVij meenden dat

beide groepen risicofactoren van belang kunnen zijn en bovendien vaak aan

elkaar gekoppeld zijn; daarom dienden beide onderzocht te worden. Wel is

besloten minder het accent te leggen op wat wij "gedragsdeterminantenn noemen:

deze liggen ten grondslag aan gedrag en graven in feite een niveau dieper. Pas als

duidelijk is welk gedrag daadwerkelijk bijdraagt aan een verlaging van de

ongevalskans, is het zinvol om te kijken naar de determinanten van dit gedrag.

r.3 Uitwerking van de vraagstelling

Voor het beantwoorden van de vraagstellingen zijn verschillende middelen

gebruikt. Allereerst is een literatuur-onderzoek uitgevoerd naar de aard en

omvang van het kinderongevallenprobleem en naar de determinanten van kinder-



ongevallen (hoofdstuk 2). Hierbij is onderscheid gemaakt naar risico-factoren

(waarmee we bedoelen: determinanten waarvan een causaal verband met het

optreden van een ongeval aannemelijk is) en risicogroepen (determinanten

waarbij een verklaring voor het verband met valongevallen niet direct voor de

hand ligt)*.

Bij de risico-groepen is gezien de doelstelling van dit onderzoek speciaal aan-

dacht besteed aan sociaal-economische kenmerken. Daartoe is allereerst be-

schreven welke verklaringen in de literatuur worden gegeven voor het verband

tussen sociaal-economische kenmerken en kinder-ongevallen.

Ten tweede is op basis van de gegevens uit het Sociaal-Medisch Onderzoek

Consultatie-bureau Kinderen, de CBS gezondheidsenquète en de voormeting van

het evaluatie onderzoek aangaande de campagne "Nijmegen staat op veilig" de

samenhang tussen SES en het vóórkomen van ongevalsletsels bij kinderen

bestudeerd (hoofdstuk 3).

Het hoofdonderzoek van dit project bestond uit een patiënt-controle (in het

Engels: case-referent of case-control) onderzoek naar determinanten (risicofacto-

ren en risicogroepen) van valongevallen. In hoofdstuk 4 wordt de opzet en

methodologische verantwoording van dit onderzoek gegeven. Hoofdstuk 5 bevat

de resultaten. De afsluitende discussie en conclusies bij dit project zijn te vinden

in hoofdstuk 6.

1.4 Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door het NIPG-TNO in samenwerking met de

Stichting Consument en Veiligheid. Het onderzoek vond plaats in opdracht van

het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het kader van het

onderzoeksprogramma Sociaal Economische Gezondheidsverschillen.

' De hie. gehanteerde indeling in risico-factoren en risico-groepen komt niet
geheel overeen met definities zoals die soms elders worden gehanteerd (zie verder
paragraaf 2.4\.
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LITERATUUROVERZICHT VAN KINDERONGEVALLEN EN DE

DETERMINANTEN VAN KINDERONGEVALLEN

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk biedt een beknopt overzicht van binnen- en buitenlandse statistische

gegevens uit ongevalsregistraties (§ 2.2 en 2.3) en van onderzoeksliteratuur over

determinanten van kinderongevallen (§ 2.4 en 2.5). Daarbij zal het accent liSgen op

het deelgebied hiervan dat in onze studie aan de orde is, namelijk letsel ten gevolge

van valongevallen in en om het huis bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

Onder een ongeval wordt verstaan een snel optredende gebeurtenis die zonder opzet

plaatsvindt, waarbij krachten van buitenaf inwerken op het menselijk lichaam en

die uiteindelijk leidt tot herkenbare schade en/of letsel (Rogmans 1984). In de

Engelstalige literatuur wordt de term "accident" meer en meer verlaten ten gunste

van "(unintentional) injury". Aan "accident" zou teveel een nuance van niet-

beïnvloedbaar toeval kleven en te weinig van het letsel waar het uiteindelijk om

gaat.

Ongevallen worden traditioneel ingedeeld als verkeersongevallen, bedrijfsongevallen

en alle overige ongevallen, die als privé-ongevallen bekend staan (in het Engets:

"home and leisure accident/injury").

2.2 Omvang van het probleem in Nederland

2.2.1 Incidentievankinder-ongevallen

Rogmans (1984) kwam na een retrospectief bevolkingsonderzoek tot een aantal van

gemiddeld 284.000 0-4-jarigen per jaar, die in de periode l98l-1982 medische

behandeling kregen van$,ege een privé-ongeval. Dit is een incidentie van 333 per

1000 per jaar (Rogmans, l9E2). Hiervan werden er 165.000 uitsluitend door de

huisarts gezien en I19.000 (tevens) door een specialist.



Van l98l tot 1983 \t/aren ongevallen in de privésfeer opgenomen in de Continue

Morbiditeits Registratie (Peilstations) van het Nederlands Huisartsen Instituut. Deze

is gebaseerd op de rapportage van een zestig-tal huisartsen die iedere week alle

patiënten die zij gezien hebben voor bepaalde ziekten of gebeurtenissen opgeven. In

de leeftijdsgroep 0-4 jarigen werden in l98l tot 1983 gemiddetd 57 per 1000

kinderen vanwege een privé-ongeval door de huisarts gezien, een eveneens veel

lagere incidentie dan gevonden in het bevolkingsonderzoek van Rogmans (1984).

Rogmans wijt de verschillen tussen zijn onderzoek en dat van het NHI aan onder-

rapportage in de NHI-registratie, aangezien eerdere onderzoeken naar ongevallen in

Nederland incidenties leverden die meer in de buurt lagen van de door hem

gevonden incidenties.

Van Montfoort (1988) komt met een soortgelijke benadering als Rogmans tot een

ruim tweemaal lagere schatting van 125.000 ongevallen bij 0-4 jarigen.

In Nederland bestaat sinds 1984 een Privé Ongevallen Registratie Systeem (PORS)

dat een aantal gegevens registreert van patiënten die zich ten gevolge van een privé-

ongeval aanmelden bij een steekproef uit Nederlandse ziekenhuizen met een EHBO-

afdeling. Op basis van deze steekproefpopulatie kan een schatting worden gemaakt

van alle patiënten die zich met dergelijke ongevallen bij alle Nederlandse

ziekenhuizen aanmeldden (SCV, 1990).

Het PORS brengt jaarlijks een overzicht uit van de geregistreerde gegevens en

landelijke schattingen. Daaruit blijkt dat er in 1989 naar schatting in heel Nederland

63.900 kinderen in de leeftijdsgroep 0-4 jaar met een privé ongeval zich bij een

ziekenhuis aanmeldden (SCV, t990). Hiervan waren 36.300 jongens en 27.600

meisjes. Het totaal aantal kinderen in die leeftijdsgroep in Nederland op 3l de-

cember 1989 bedroeg 927.100 (CBS 1990), zodat in dat jaar ongeveer I op de l4 à

l5 kinderen vanwege een ongeval de EHBO-afdeling van een ziekenhuis bezocht.

Bij de kinderen van 0 tot en met 4 jaar betrof het in 650/o van de ongevallen een

ongeval in en om het huis. Bij 56% van de jongens was het letsel ontstaan door een

val (niet noodzakelijkerwijs maar wel meestal in en om het huis); bij meisjes was dit

52%. ln heel Nederland komt dit neer op 34.800 valongevallen in 1989 in deze

leeftijdsgroep (zie figuur 2.1).
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(Bron: PORS-jaarverstag 1989 (SCV, 1990) en Landetijke ltedische Registratie (SIG, 1988)

In 1988 werden 5.540 kinderen van 0 tot en met 4 iaat (3.217 jongens en 2.323

meisjes) van\ilege ongevalsletsel in ziekenhuizen opgenomen, \traarvan 1.586 (29%)

ten gevolge van een val (bron: Landelijke Medische Registratie van de Stichting

Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg).

Eveneens in lgEE overleden 48 jongens en 20 meisjes van 0 tot en met 4 jaar aan

privé-ongevallen. Van deze 68 kinderen overleden er 3 ten gevolge van een val. [n

1989 waren er 7 dodelijke valongevallen op een totaal van 67 dodelijke ongevallen

(bron: Doodsoorzakenstatistiek van het CBS). Bij dodelijke kinderongevallen bij 0-4

jarigen in de privé-sfeer zijn verdrinking en verstikking veel belangrijker oorzaken

(Rogmans 1984).

Over blijvende lichamelijke en geestelijke schade ten gevolge van ongevallen bij

kinderen is geen informatie beschikbaar.



2.2.2. Trends in de tijd

Na 1960 is de sterfte onder kinderen van 0-4 jaar ten gevolge van de lCD-categorie

"uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging" sterk afgenomen (CBS 1986). Ook

het aantal dodelijke valongevallen in deze leeftijdsgroep liep in de eerste helft jaren

70 terug, maar lijkt zich daarna te stabiliseren (CBS, 1988). De aantallen in deze

subgroep zijn echter klein.

Het aantal opnamen in ziekenhuizen van kinderen onder de 15 vanwege een ongeval

(inclusief verkeersongevallen) nam tussen 1980 en 1986 met ruim 40% af . Deze

vermindering verliep vrijwel parallel aan de dating van de sterfte door ongevallen

in deze periode (Stompedissel et al. 1990).

De PORS-registratie laat eveneens vanaf 1984 een daling zien van het aantal privé-

ongevallen voor kinderen beneden de l5 jaar. Het aantal privé-ongevallen (excl.

gladheids- en sportongevallen) bij kinderen onder de l5 nam in de periode 1984-

1988 af met l79o (Schoots & Mulder l99l). Na 1988 lijkt de dalende trend zich

echter niet door te zetten.

In Nederland .zijn toekomstscenario's gemaakt over waarschijnlijke ontwikkelingen

in de aantallen ongevallen tussen 1985 en het jaar 2000 (STG 1989), maar deze geven

geen details over verwachte ontwikkelingen in het aantal valongevallen bij jonge

kinderen.

2.2.3 Gevolgen van ongevallen voor de volksgezondheid.

Men kan berekenen hoeveel levensjaren in Nederland per jaar verloren gaan door

uitwendige oorzaken in bepaalde levensfasen. Voor jongens is dat in het eerste

levensjaar 1958 jaar en in het tweede tot en met vierde levensjaar 1302 jaar. Voor

meisjes zijn deze waarden 1768 resp. 862 jaar (van Ginneken et al. t989).

Om zich een idee te vormen over de winst die theoretisch met volledige preventie

te behalen zol zijn kan men berekenen met hoeveel de levensverwachting zou

stijgen indien men uitwendige oorzaken (waaronder ongevallen) als doodsoorzaak

zou kunnen uitschakelen (\Yaigandt & Reichle 1988; van Ginneken et al. 1989). Voor
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kinderongevallen is dit echter niet erg illustratief omdat de sterfte relatief laag is.

Veel belangrijker dan sterfte is de ziektelast. In 1987 bedroeg het aantal verpleeg-

dagen bij kinderen van 0 tot 4 als gevolg van een ongeval ruim 7000; hiervan waren

er bijna 3000 vanwege een valongeval (SIG, 1988). Over de omvang van blijvende

handicaps als gevolg van kinder-ongevallen is geen informatie gevonden.

2.3 Omvang van het probleem in het buitenland

Figuur 2.2la31tzien dat de sterfte door ongevallen bij kinderen van 0-4 in Nederland

laag is vergeleken met de meeste andere landen. Van de Europese landen in deze

figuur kenden in l98l alleen Griekenland, Hongarije, Italië en het Verenigd

Koninkrijk een lagere sterfte. Overigens ontbreken bijv. de Scandinavische landen

in deze figuur. Uit de internationale vergelijking van Rodriques (1990) blijkt dat de

sterfte door ongevallen in 1985 bij 0-4 jarigen in Zweden de helft lager was dan die

in Nederland.

In de V.S., Canada en Australië ligt de sterfte aan ongevallen in deze leeftijdsgroep

in l98l ruim de helft hoger dan in Nederland (Taket, 1986).

Specifiek over valongevallen is bekend dat in de Verenigde Staten in 1980 155

kinderen van 0-4 jaar stierven ten gevolge van een valongeval (Rivara & Mueller

t98Z). Met een ca. l6 keer grotere bevolking dan Nederland, lijkt de sterfte aan

valongevallen in de Verenigde Staten dus ook iets hoger dan die in Nederland in

deze periode (gemiddeld 7 dodelijke valongevallen per jaar in de periode 1977 -1983:

cBS 1988).

Internationale gegevens over morbiditeit zijn moeilijk snel samen te vatten omdat

de definitie van een ongeval van onderzoek tot onderzoek verschilt. We beschrijven

hier ter indicatie een aantal recent gepubliceerde onderzoeken.
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In Vlaanderen volgden Verreydt en Buysse (1988) 6500 kinderen tussen 3 maanden

en 4 jaar oud gedurende een iaat. Zij vonden in één jaar l52l ongevallen die

medische behandeling kregen, dat wil zeggen ongeveer I op de 4 kinderen. Hiervan

werd 59% uitsluitend door de huisarts gezien. In 550/o van de ongevallen betrof het

een val. Twee op de drie ongevallen gebeurden in of om de eigen woning. In 6% was

ziekenhuisopname nodig. Deze cijfers wijken weinig af van de Nederlandse, zij het

dat het totaal aantal ziekenhuisopnamen hoger is dan in Nederland (13'l versus 6,0

per 1000 kinderen). Echter in de helft van de ziekenhuisopnamen in België ging het

om een opname van maximaal I dag, voor controle-onderzoeken of voor enkele uren

observatie. Mogelijk worden soortgelijke gevallen in Nederland vaker poliklinisch

afgehandeld.

In de staat Massachusetts vonden Gallagher et al. (1984) bij 0-5-jarigen een inci-

dentie van EHBO-bezoek wegens ongevallen van 170 per 1000, ongeveer twee keer

zoveel als in Nederland, rekening houdend met het meetellen van de vijfjarigen.

Valongevallen maakten in deze groep bijna de helft (46%) van het totaal aantal

ongevallen uit, slechts weinig minder dan in Nederland. Het aantal kinderen dat

vany/ege een ongeval in het ziekenhuis wordt opgenomen bedroeg 6,7 per 1000

kinderen en is vergelijkbaar met het Nederlandse cijfer (6,0 per 1000 kinderen)'

In een Britse studie (Stewart-Brown et al. 1986) van een cohort van 13.135 kinderen

die in 1970 geboren waren, blekener 5703 (43o/o) in de eerste vijf levensjaren 7887

ongevallen te hebben gehad die medische behandeling (huisarts enlof EHBO-

afdeling) nodig maakten, een incidentie van 120 per 1000 kinderen per jaar. Van

deze kinderen werd lO,9% in het ziekenhuis opgenomen, dat is 12,6 per 1000

kinderen. Dit is hoger dan het huidige Nederlandse cijfer; echter begin jaren 70 was

ook in Nederland de ongevallen-incidentie waarschijnlijk hoger.

In Frankrijk kregen in 1985 van de nul-, één-, twee-, drie en vierjarigen resp. 37,

86, 176, 133 en 129 per 1000 kinderen een privé-ongeval dat medisch werd behan-

deld (Alies-Patin & Holla 1987). Bij de 0- en l-jarigen betrof het in 73% een val en

bij de 2- en 3-jarigen in 57%.

In alle studies en alle landen worden hogere ongevalsincidenties voor jongens dan

voor meisjes gemeld.

In grote lijnen komen de bevindingen in andere landen overeen met de Nederlandse

situatie: het grootste aantal ongevallen in deze leeftijdsgroep zijn privé-ongevallen,
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en iets meer dan de helft van deze ongevallen betreft valongevallen. De verschillen

die er zijn tussen de verschillende onderzoeksuitkomsten, kunnen naast aan

verschillen in ongevalsincidenties tussen landen ook worden toegeschreven aan

verschillen in de organisatie van de medische zorg of veranderingen in de tijd.

2.4 Determinanten van kinderongevallen

Met een determinant van ongevallen wordt hier bedoeld een factor die statistisch

geassocieerd is met het optreden van ongevallen. Dit kón een causale relatie be-

tekenen, maar dat hoeft niet. In principe kunnen determinanten van (on)gezondheid

globaal worden ingedeeld volgens het basismodel van gezondheidsbeleid (zie figuur

2.3).

Fiquur 2.3: Basi snrodet sezoÍdheidsbeleid

bi oI ogi sche
factoren

gezordhei dstoestand
van de bevotking

teefstijt

Hier zullen we een onderscheid maken tussen "risicofactoren", waarmee we factoren

bedoelen waarvan een direct (causaal) verband met het ongeval aannemelijk is

(bijvoorbeeld het niet aanbrengen van traphekjes voor het van de trap vallen) en

determinanten waarvoor een causale relatie niet direct voor de hand ligt. Yoor dit
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laatste zullen we de term'risicogroepen' gebruiken, om aan te geven dat het gaat om

groepen die een hoger risico lopen, zonder dat het daarbij duidelijk is wat daarvan

precies de oorzaak is. De gebruikte indeling is, net als alle andere, enigszins

arbitrair. Er kan in een aantal gevallen over getwist worden of een oorzakelijk

verband nu wel of niet aannemelijk is. Deze indeling sluit echter aan bij de

betekenis van kennis over determinanten voor preventiebeleid: Kennis van

risicofactoren is direct bruikbaar voor preventiebeleid doordat het omgezet kan

worden in interventies gericht op het verminderen van blootstelling aan die risi-

cofactoren (wanneer deze blootstelling tenminste beïnvloedbaar is). Kennis van

risicogroepen kan gebruikt worden, door het preventiebeleid (bijvoorbeeld voor-

lichting) speciaal op deze groepen te richten; daarnaast is het bestaan van risico-

groepen een reden om verder te zoeken naar de redenen waarom deze groepen meer

risico lopen.

In § 2.4.1 behandelen we de risicofactoren. Deze paragraaf is bedoeld als een

inventarisatie van factoren die in het hoofdonderzoek verder bestudeerd kunnen

worden. In § 2.4.2 behandelen we de risicogroepen. Hierbij wordt de meeste

aandacht besteed aan SES. Naast een overzicht van de literatuur op dit gebied, wordt

daarbij vooral ook aandacht besteed aan de verklaringen die in de literatuur gegeven

worden voor de verschillen in ongevalsincidentie tussen kinderen uit verschillende

sociaal-economische klassen.

2.4.1 Risicofactoren

Hiervoor hanteren we de volgende indeling:

- gedrag van de ouders;

- gedrag van het kind;

- fysieke omgeving.

Ook deze indeling is arbitrair, omdat sommige risicofactoren bij meer dan één groep

kunnen worden ingedeeld en vaak ook onderling weer geassocieerd zijn. Een

voorbeeld: de aanwezigheid van tal van fysieke beveiligingen kan men indelen bij
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de fysieke omgevingsfactoren, maar ook bij de gedragsfactoren indien ze worden

beschouwd als het uitvloeisel van ouderlijk gedrag.

Gedrag van ouders

Als gedragsfactoren kunnen worden beschouwd het nemen van preventieve maat-

regelen (zoals de hieronder bij fysieke omgeving genoemde beveiligingsmaatregelen)

en de mate van supervisie van het kind. De mate en de kwaliteit van supervisie

wordt vaak genoemd als een belangrijke factor in het voorkomen van kinderon-

gevallen. Onderzoek naar dit verband is echter schaars. Het belang van supervisie

wordt vaak afgeleid uit het feit dat een deel van de ongevallen plaats vond op een

moment dat toezicht ontbrak. Zo vinden Alwash en McCarthy (1987) dat I /3 van de

ouders denkt dat zij het ongeval hadden kunnen voorkomen door het gevaarlijke

gedrag van het kind tijdig te stoppen. Ook vinden zij dat 2l% van de valongevallen

plaatsvindt terwijl het kind zonder toezicht aan het spelen was. Een nog groter

percentage valongevallen vond echter plaats terwijl het kind wel onder toezicht aan

het spelen was. Zonder vergelijking met een niet gevallen vergelijkingsgroep zeggen

dergelijke cijfers weinig.

Gustafsson (19.77) gebruikte wel een vergelijkingsgroep en vond weinig verschil in

de mate van toezicht die werd uitgeoefend op kinderen die wel en die geen ongeval

hadden gehad. Naast dit onderzoek is echter weinig kwantitatief onderzoek naar het

effect van supervisie op de ongevalskans gedaan. Hierbij speelt uiteraard een rol dat

supervisie, en met name de kwaliteit van de supervisie (de mate waarin iemand in

staat is re anticiperen op mogetijk gevaarlijk gedrag van het kind) moeilijk te meten

is.

Daarom wordt op het terrein van gedrag van ouders vooral veel onderzoek verricht

naar gedragsdeterminanten, zoals de kennis van risicofactoren en preventieve maat-

regelen en de mate van risicoperceptie. Als gedragsdeterminanten worden genoemd

het kennen van alarmnummers, het kennen van gevaarlijke situaties, het kennen van

preventieve maatregelen (Colver et al. 1982, Baldwin & Fisher 1987), intelligentie

van de ouders, psychiatrische problemen bij de moeder en gebruik van alcohol en

drugs. In ons onderzoek worden gedragsdeterminanten buiten beschouwing gelaten

(zie hoofdstuk I ); daarom zullen we hier dit soort onderzoek niet verder behandelen.
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Voor Nederlands onderzoek naar gedragsfactoren en gedragsdeterminanten bij het

voorkómen van kinderongevallen wordt verwezen naar Wortel & Ooijendijk (1988)

en Wortel et al. (1990).

Gedrag van het kind

Door de meeste auteurs wordt ontkend dat er zoiets als "accident proneness" zou

bestaan, dat wil zeggen kinderen die het gevaar min of meer "aantrekken" (bijv.

Langley 1982, Gustafsson 1977, Klein 1980, Alwash & McCarthy 1987, Rivara &

Mueller 1987). In de jaren zestig zijn wel enige studies uitgevoerd die een verband

vonden tussen agressie, hyperactiviteit en impulsiviteit van kinderen en het

voorkomen van ongevallen (Bijur et al. 1986). Een aantal recentere studies (Beautrais

et al. 1982a; Davidson 1984) vond geen verschil. Uit één studie, waarbij 12.000

kinderen 5 jaar zijn gevolgd, bleek echter dat hyperactieve en agressieve kinderen

wel degelijk een groter risico lopen (Bijur et al. 1986). Daarnaast hing in het

onderzoek van Bijur et al. (1986) de ongevalskans samen met de motorische en

cognitieve ontwikkeling van het kind. In een andere studie werden per levensfase

verschillende verbanden tussen karakteristieken van het kind en de kans op ongeval-

len gevonden (Langley et al. 1980). In dit onderzoek hing de ongevalskans echter

niet duidelijk samen met de motorische ontwikkeling van het kind. Rogmans (1984)

vond in een onderzoek naar vergiftigingen dat ouders van een kind dat een

vergiftiging had opgelopen hun kind als meer agressief, "een waaghals", wild,

vernielzuchtig, plagerig, druk, bazig en eigenwijs beoordeelden dan ouders van

andere kinderen. Over de invloed van gedrag van het kind op het ongevalsrisico is

nog weinig duidelijkheid. Voor zoverre dergelijk gedrag voortkomt uit ka-

raktereigenschappen, is het echter de vraag of dit gedrag sterk te beïnvloeden valt.

Meer kennis op dit terrein is daarom slechts van beperkte waarde voor het

formuleren van preventieve maatregelen.

Fysieke omgeving

Onderzoek op het gebied van de fysieke omgeving en productveiligheid betreft

vooral ongevals-analysen (bijv. Nixon et al. 1987 van fatale valongevallen waarbij

een trap of balustrade was betrokken). Uit een dergelijk studie kan dan bijvoorbeeld

naar voren komen dat een bepaald product opvallend vaak bij een ongeval is
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betrokken. Een voorbeeld van een product dat hierbij naar voren kwam zijn baby-

loopstoeltjes (Joffe & Ludwig, 1988).

In de literatuur wordt een aantal maatregelen genoemd waarmee de fysieke om-

geving veiliger kan worden gemaakt

Het gebruik van autogordels of kinderzitjes, de aanwezigheid van preventieve

apparatuur (rookdetectoren, traphekjes, beveiligde stopcontacten, raambeveiliging,

enz.), het veilig opgeborgen zijn van gevaarlijke voorwerpen en stoffen (messen,

geneesmiddelen, schoonmaakmiddelen, hete vloeistoffen, enz.), beveiliging van

huishoudelijke apparatuur (elektrische apparaten, kachel, oven' fornuis, enz.),

verhelpen van gladheid van schoeisel en vloeren, het afschermen van water

(verdrinkingskansen), kinderen niet op straat laten spelen.

Ten aanzien van vallen worden genoemd:

Veilig geconstrueerde trappen en trappenhuizen; tràpleuningen die goed vast zitten;

balustraden waar kinderen niet doorheen kunnen vallen of op kunnen klimmen;

gebruik van traphekjes (geen schaarhekjes) en raambeveiligers; het aanleggen van

bloemperken onder de ramen; geen harde materialen onder speelwerktuigen;

regelmatige controle van speelwerktuigen op gebreken; niet gebruiken van

loopstoeltjes voor babies (Garrettson & Gallagher 1985; Joffe & Ludwig, 1988). Echt

onderzoek naar de effecten van dergelijke maatregelen op het ongevalsrisico is

echter schaars.

Stewart-Brown et al. (1986) bekeken de invloed van het al dan niet beschikken over

een tuin op het ongevalsrisico en vonden meer ongevallen en meer ziekenhuisopname

door ongevallen bij kinderen wier ouders niet over een eigen tuin beschikten. Na

correctie voor andere risicofactoren in een multivariate analyse was dit echter niet

meer significant.

2.4.2 Risicogroepen

Om de veelheid van onderzochte risicogroepen enigszins te ordenen, maken we in

deze paragraaf onderscheid tussen groepen kinderen die verschillen op sociaal-
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economische factoren, op sociaal-demografische factoren en wat betreft hun directe

maatschappelijke omgeving.

S oci aal - e conomi sche I actor en

Onder deze noemer is een aantal kenmerken van de moeder en/of de vader van het

kind onderzocht opleiding, inkomen, beroep, werkloosheid, woonwijk, het bewonen

van een huurhuis of een koophuis, de grootte van het huis, het hebben van een huis

met een tuin. De meeste onderzoek gebruiken hierbij één van de drie klassieke

indicatoren voor SES: inkomen, opleiding of beroepsklasse.

We zullen hier eerst de onderzoeken bespreken naar sterfte door ongevallen. Daarna

worden de onderzoeken naar het vóórkomen van kinderongevallen in het algemeen

besproken. In beide gevallen zullen we eerst ingaan op de onderzoeken naar

(prive)ongevallen in het algemeen, en daarna op de onderzoeken die specifiek

informatie over valongevallen geven.

Uit verschillende onderzoeken naar sterfte van kinderen en sociaal economische

klasse (vastgesteld aan de hand van beroep, opleiding of inkomen) blijkt dat het

sterftecijfer voor kinderen uit lagere sociale klassen hoger is dan dat van kinderen

uit hogere sociale klassen en dat dit voor een niet onbelangrijk deel toe te schrijven

is aan een hogere sterfte door ongevallen (Mare,1982; Nersian et al. 1985; Robinson

& Pinch 1987; Wise et al. 1985; Wicklund et al. 1984).

De verschillen in ongevalssterfte bij kinderen tussen verschillende sociale klassen

lijken vooral veroorzaakt te lvorden door verkeersongevallen bij oudere kinderen.

Bij jonge kinderen spelen naast verkeersongevallen (Sharples et al. I990) ook het

omkomen bij brand, verstikking (vooral bij baby's) en verdrinking een belangrijke

rol bij het ontstaan van klasseverschillen (\Yise et al. 1985; Nersenian et al. 1985;

Wicklund et al. 1984). Nixon en Pearn (1978) vonden in Australië echter juist meer

verdrinkingsgevallen bij kinderen uit een hogere sociale klasse. Bij een gedetailleer-

dere beschouwing bleek dit te wijten aan een groter aantal verdrinkingsgevallen in

zwembaden. Als verklaring geven zij het frequent voorkomen van onafgeschermde

privé-zwembaden bij de rijkere gezinnen. Verdrinking in bad kwam in hun

onderzoek wel meer voor bij kinderen uit gezinnen met een lage SES.
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Ficuur 2.4:

(Bron: Sharptes et at. 1990)

Valongevallen zijn geen veelvoorkomende doodsoorzaak, al overlijdt in Nederland

jaarlijks een tiental kinderen na een val (C.B.S. 1988). Als oorzaak van de hogere

sterfte van kinderen in lagere sociaal-economische klassen zullen valongevallen

daarom nauwelijks een rol spelen. Of er een verschil in sterfte door valongevallen

tussen hogere en lagere sociale klassen bestaat is uit de literatuur niet duidelijk.

Dodelijke valongevallen bij kinderen tot 16 jaar kwamen in een onderzoek van

Sharples et al. (1990) wel vaker voor in de l0% armste buurten (Zie figuur 2.4).

Gezien de kleine aantallen (totaal 34 valongevallen in alle buurten samen) zijn deze

cijfers niet echt overtuigend. \Yicklund et al. ( 1984) vonden geen significant verschil

voor sterfte door valongevallen in het eerste levensjaar: Terwijl voor alle ongevallen

kinderen van laagopgeleide moeders een 5,6 maal zo hoog risico hadden op een

dodelijk ongeval in het eerste levensjaar als kinderen van hoogopgeleide moeders,

was dit voor dodelijke valongevallen maar 1,2 maal. Ook dit cijfer is gebaseerd op

slechts een klein aantal (26) valongevallen. Daarom is ook dit onderzoek voor

valongevallen niet erg informatief.

Op het gebied van de niet-dodelijke ongevallen is gedetailleerder onderzoek ver-

richt. We zullen hier eerst het onderzoek beschrijven waarbij de "klassieke" SES-
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indicatoren inkomen, opleiding en beroepsklasse zijn gebruikt. Tenzij anders

aangegeven, gaat het hier telkens om onderzoek naar ongevallen waarvoor medische

hulp werd ingeroepen. Onderzoek dat uitsluitend verkeers- of sportongevallen

betreft is weggelaten.

Wanneer ongevallen in het algemeen worden beschouwd, dan geeft ook hier een

aantal onderzoeken een sterk verband aan tussen SES en het ongevalsrisico. Alwash

en McCarthy (l98Ea) vonden in hun onderzoek in een tamelijk arm deel van London

een ruim vier maal zo grote kans op een ongevalsletsel (relatief risico van 4,2 met

een 95% betrouwbaarheidsinterval van Í2,4-6,11) voor kinderen uit sociale klasse Y

(kinderen van ongeschoolde arbeiders) ten opzichte van de twee hoogste klassen. Dit

betreft relatief ernstige ongevallen waarvoor men naar de EHBO-afdeling van een

ziekenhuis kwam. Ook hadden de kinderen uit klasse V gemiddeld ernstiger

verwondingen dan die uit klasse I en [[ (Alwash & McCarthy 1988b). Brown en

Davidson (1978) vonden in een Londense wijk een bijna vijf maal zo grote kans op

een ongeval (relatief risico van 4,7 Il,7.l3l*) voor kinderen uit de "working class"

ten opzichte van kinderen uit de middenklasse (gecorrigeerd voor de aanwezigheid

van psychiatrische problemen bij de moeder).

Beautrais et al. ( 1982a) vonden in Nieuw Zeeland dat kinderen van moeders met een

lagere opleiding meer ongevallen kregen. Hier bedroeg het relatief risico 1,7 [,5-
2,01. Walker en Raines (1982) vonden meer ongevallen bij kinderen tot 12 jaar uit

gezinnen met een inkomen beneden de $10.000. Het relatief risico was 1,4 il,1-1,8].

Een aantal andere onderzoeken laat echter een minder duidelijk of zwak verband

zien.

Langley et al. (1983) vonden geen verband tussen de opleiding van de moeder of de

vader en de kans op een ongeval in de eerste 7 levensjaren en een zwak significante

afname van ongevallen in de eerste 7 levensjaren met hogere sociale klasse (relatief

risico voor klasse 5 en 6 ten opzicht van klasse I en 2: 1,2 [,0- 1,4]). Larson & Pless

(1988) vonden geen verband tussen opleiding van de moeder of gezinsinkomen en

een interval tussen vierkante haken geeft in de rest van dit rapport het 9590

betrouwbaarheidsinterval aan.

l9



het optreden van een ongeval vóór het vierde levensjaar. Stewart-Bro\iln et al. (1986)

vonden in hun grote onderzoek (zij volgden 13.000 kinderen gedurende 5 jaar)

eveneens geen hoger risico op een ongeval gedurende de eerste levensjaren voor

kinderen van moeders met een lage opleiding of uit een lage sociaal-economische

klasse (relatief risico voor klasse IV en V ten opzichte van I en II: 1,04 [0,98-l,lll.
Wel hadden kinderen uit lagere sociaal-economische klassen en van moeders met

geen enkele opleidingsqualificatie een verhoogd risico op ziekenhuis-opname door

een ongeval (relatief risico voor klasse IV en V ten opzichte van klasse I en II: 1,4

Il,l-1,71). Bij multivariate analyse was dit verschil echter niet langer significant.

Murdock en Eva (1974) vonden geen verschil in sociale klasse bij ongevallen rond

het huis bij kinderen onder de 15, terwijl Rivara et at. (1987) juist minder onge-

vallen vonden bij kinderen tot 20 jaar met moeders met een lagere opleiding ten

opzichte van kinderen van moeders met een hogere opleiding en bij kinderen uit

gezinnen met lage inkomens ten opzichte van kinderen uit gezinnen met hogere

inkomens. Deze twee laatste onderzoeken betreffen echter grotendeels ook oudere

kinderen en zijn in dit verband daarom minder informatief.

Een aantal van de hierboven al genoemde onderzoeken gebruikt naast èén of meer

van de klassieke indicatoren voor SES ook één of meer andere SES-indicatoren: het

aantal bewoners per kamer en eigendom van de woning (Alwash & McCarthy

1988a), beschikking over een tuin (Stéwart-Brown et al. 1986), een behuizings-index

op basis van grootte, staat van onderhoud en algemene indruk van de onderzoeker

(Langley et al. 1983). Deze indexen voegen weinig toe aan het beeld wat hierboven

op grond van de klassieke SES-variabelen al is geschetst. Wadsworth et al. (1983)

deelde dezelfde populatie als die van Stewart-Brown et al. (1986) in naar kansrijk,

gemiddeld en kansarm op basis van beroep en opleiding van de ouders, wijk, de

grootte van de behuizing en huiseigenaarschap. Er bestond alleen een (zwak)

verband tussen deze indeling naar sociale kansen en het aantal ongevallen met

ziekenhuis-opname, maar geen verband met het totaal aantal ongevallen. Ook dit

geeft dus geen andere beeld dan gebruik van alleen opleiding van de moeder als

SES-indicator.
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Naast inkomen, beroep en opleiding is als indicator van SES ook de woonwijk

gebruikt. Nathorst-Westfeld (1982) vergeleek in Göteborg de 4 wijken met de

hoogste ongevalsincidentie met de 9 wijken met de laagste ongevalsincidentie

(namelijk een factor 3 lager). Deze 4 wijken kenmerkten zich door veel kinderen in

de populatie; meer huurwoningen, maar minder verouderde woningen; veel gezinnen

met bijstand, alcoholisme of onder toezicht van de kinderbescherming. Dit betreft

echter een zgn. ecologische relatie (gebaseerd op vergelijking van groepsgegevens)

en moet daarom met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Ten aanzien van de relatie tussen valongevallen en SES is minder onderzoek verricht.

Wel maken valongevallen de helft van de ongevallen uit, zodat het niet on-

waarschijnlijk is dat in de onderzoeken die grote verschillen in ongevalsrisico's

vinden tussen sociale klassen, dit ook voor valongevallen zal gelden.

Over de verhoudingen tussen de verschillende typen ongevallen is onderzoek gedaan

door Bangdiwala en Anzola-Pérez ( 1990). Zij deden een groot vragenlijst-onderzoek

onder kinderen beneden de 20 die zich vanwege een ongeval aanmelden bij de

EHBO-afdeling van ziekenhuizen in stedelijke gebieden in Brazilië, Chili, Cuba en

Venezuela. Alleen in Venezuela kwamen valongevallen relatief vaker dan andere

ongevallen voor bij kinderen van ouders met een bepaalde opleiding, in dit geval een

middelbare opleiding. Deze studie geeft geen reden te veronderstellen dat het

verband tussen valongevallen en SES sterk afwijkt van dat tussen alle andere

ongevallen en SES.

Klauber et al. (1986) onderzochten de relatie tussen SES en verschillende typen

ongevallen en vonden een toename van vergiftigingen bij kinderen van 0 tot l4 jaar

met een hogere opleiding van de niet-verzorgende ouder en met toenemend

gezinsinkomen (dit laatste was niet statistisch significant). Verder vonden zij dat het

risico op verbranding afnam met toenemend inkomen. Voor hoofdwonden

(gerelateerd aan valongevallen) was het verband met SES-indicatoren niet consistent:

hier had de lage SES-groep het laagste risico, maar de midden groep het hoogste.

Samenvattend: de bevindingen over ongevallen en SES zijn weinig consistent. Een

trend lijkt dat de verschillen alleen (in voldoende sterke mate) aanwezig zijn voor
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ernstigere ongevallen. Eén mogelijke verklaring waarom dit zo is, is dat ernstige

ongevallen (leidend tot bijv. ziekenhuisopname) andere typen ongevallen omvatten

(bijv. meer verbrandingen en minder valongevallen) dan lichtere ongevallen, en dat

alleen deze bepaalde typen ongevallen aan SES gekoppeld zijn. Een andere

mogelijke verklaring is dat bij lichtere ongevallen verschillen in ongevalsincidentie

tussen groepen met verschillende SES worden gemaskeerd door verschillen in

medische consumptie tussen groepen met verschillende SES: hogere SES gaat immers

bij een groot aantal voorzieningen samen met een hogere medische consumptie bij

eenzelfde gezondheidstoestand (Ooyendijk et al. l99l).

Een andere verklaring voor de weinig consistente bevindingen over de relatie tussen

ongevallen en SES is dat de hoogte en mate van variatie van SES binnen de

verschillende onderzoeken verschillen: Zo is het in principe mogelijk dat in het

onderzoek van Alwash en McCarthy (1988a) lage SES een stuk lager is dan lage SES

in de Nieuwzeelandse onderzoeken van Langley'et al. (1983) of Beautrais et al.

(1982a). Vanuit deze gedachte zouden onderzoeken speciaal gericht op kinderen in

achterstandssituaties eerder effecten moeten laten zien. Er is een aantal dergelijke

onderzoeken gedaan.

Nathorst-Westfeld (1982) definieerde sociale achterstand als afkomstig uit een gezin

met bijstand ("public assistance"), met alcoholisme of onder toezicht van de

kinderbescherming. 15,8% van de 0-15 jarige kinderen uit Göteborg die behandeld

waren voor een ongeval had een sociale achterstand, tegen 17 ,60/0 van alle kinderen

in Göteborg: kinderen uit achterstandssituaties hadden een significant lagere kans

op een ongeval. r#el was het percentage kinderen met een sociale achterstand

verhoogd in de groep die binnen het onderzoeksjaar meer dan I ongeval had

(22,1o/o). Er was geen verschil in ernst van de ver-wonding als gevolg van het ongeval:

voor zover er een trend zichtbaar is, wijst die in de richting van ernstigere

verwondingen bij kinderen met een hogere SES. Voor ongevallen in en om het huis

was geen verschil zichtbaar tussen de verschillende groepen kinderen: de verlaagde

totale ongevalskans van kinderen met een sociale achterstand was vooral toe te

schrijven aan minder sport-ongevallen.

Dershewitz en Williamson (1977) vergeleken kinderen van 0 tot 5 jaar, aangesloten

bij twee gezondheidszorg-programma's: één programma bediende voornamelijk

kinderen uit de midden en hogere klasse, het andere vooral kansarme kinderen. Zij
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vonden een hoger aantal contacten vanwege ongevallen in de eerste, hoge SES-groep.

Het is echter goed mogelijk dat deze resultaten vertekend zijn door verschillen in

zorgzoekend gedrag of door verschillen tussen de gezondheidszorgprogramma's.

Deze onderzoeken ondersteunen het idee dat kinderen uit lagere SES-groepen meer

risico lopen op ongevallen dus niet.

Concluderend is vast te stellen dat de literatuur alleen voor ernstige ongevallen

aanwijzingen geeft voor het bestaan van een hoger risico op ongevallen voor kin-

deren uit lagere SES-groepen. De rol die valongevallen hierbij spelen is onduidelijk.

Een grote rol zal dit echter waarschijnlijk niet zijn, omdat valongevallen relatief

vaak tot de minder ernstige ongevallen behoren.

De onderzoekers die een verschil vinden in ongevalsrisico tussen verschillende

sociaal-economische klassen hebben in het algemeen weinig te melden over de

oorzaak van deze verschillen. Voor een aantal typen ongevallen is een verband met

de fysieke omgeving aannemelijk. Voor het omkomen bij brand ligt een verband met

slechte huisvesting voor de hand; voor ongelukken met vuurwapens het verband met

het wonen in een onveilige buurt. Voor andere typen ongevallen is de verklaring

minder voor de hand liggend. Ten aanzien van valongevallen wordt alleen de slechte

staat van onderhoud van huizen (bijv. loszittende trapleuningen) genoemd. Klein

(1980) noemt in een overzicht van de literatuur op dit gebied verschillende

mogelijke verklaringen voor het verband tussen ongevallen bij kinderen en SES.

Allereerst zijn daar de hierboven al genoemde verschillen in de fysieke omgeving

door gebrek aan middelen van ouders uit lagere sociale klasse. Voorbeelden zijn het

wonen in bouwvallige woningen, langs drukke verkeerswegen, etc. Daarnaast kan

ook de aanschaf van veilige produkten voor hen te duur zijn.

Ten tweede hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat lagere sociaal-

economische klassen slechter bereikt worden door voorlichtingscampagnes. Ook uit

Nederlands onderzoek bleek dat vooral ouders met een lagere sociaal-economische

status onvoldoende bereikt werden door een voorlichtingscampagne over kinder-

veiligheid (Wortel et al. l99l). Volgens Klein (1980) komt dit omdat de meeste

campagnes manieren van communicatie hanteren die vooral op de middenklasse

23



georiënteerd zijn, zoals folders en voorlichtingsbijeenkomsten, en bovendien te veel

uitgaan van de belevingswereld van de middenklasse. Zo zijn er volgens Klein

belangrijke verschillen tussen verschillende klassen in opvoedingsgedrag en houding

tegenover risico's: ouders uit de lagere sociaal-economische klasse zouden minder

waarde hechten aan regelmaat en orde, vaker ongevallen zien als onvermijdelijk en

de confrontatie met risico's voor hun kind zien als een nuttige voorbereiding op het

leven. Deze fatalistische houding ten aanzien van ongevallen zou dan weer komen

door hun vergeleken met hogere klassen geringe mogelijkheden tot het beïnvloeden

van hun leefomstandigheden of door een cognitieve en perceptieve stijl die vooral

op korte termijn effecten is gericht.

Ten derde zou de algemene behoefte om zichzelf ten opzichte van anderen te be-

wijzen, zich bij kinderen uit de hogere klassen meer kunnen uiten via intellectuele

activiteiten (vioolspelen) of via sport onder begeleiding en voor de lagere klasse het

nemen van fysieke risico's.

Een empirische onderbouwing van deze theorieën blijft echter in het verhaal van

Klein achterwege.

S oci aal - d emog r al i sche f actoren

Onder deze noemer behandelen we: het geslacht van het kind, de leeftijd van de

ouders en van het kind, de etnische afkomst, het aantal kinderen in het gezin, de

rangorde van een kind in een gezin, de aanwezigheid van één of twee ouders, het

hebben van pleeg- of stiefouders.

Geslacht vertoont een consistente samenhang met het optreden van kinderongevallen:

alle onderzoeken vinden voor jongens een hoger risico. Ook over de leeftijd van het

kind zijn de onderzoeken redelijk consistenc In het begin van het eerste levensjaar

is de ongevalsincidentie laag, maar deze neemt in de loop van dit jaar sterk toe; na

het eerste levensjaar zijn de veranderingen in incidentie minder sterk en verschillen

per type ongeval. Voor valongevallen en voor alle privé-ongevallen te zamen ligt de

piek in het tweede of derde levensjaar (Murdock & Eva 1974, Sellar et al. l99l;

Alies-Patin & Holla 1987).
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De leeftijd van de moeder blijkt eveneens in alle onderzoeken een duidelijk verband

met de ongevalskans van het kind te hebben. Kinderen van oudere moeders lopen

een duidelijk lager risico op ongevallen (Stewart-Brown et al. 1986; Beautrais et al.

1982a; Larson & Pless 1988). In het grootste onderzoek (Stewart-Brown et al. 1986)

bedraagt het relatief risico voor moeders onder de 20 ten opzichte van moeders

boven de 35, 1,8 voor alle ongevallen en 2,3 voor ongevallen met ziekenhuis-

opname, na correctie voor andere risicofactoren.

Klauber et al. (1986) vonden eveneens een afnemende ongevalsincidentie bij

kinderen van oudere moeders voor alle drie door hen onderzochte ongevalsgevolgen

(vergiftiging, verbranding en hoofdwonden). Taylor et al. (1983) analyseerde

dezelfde data van Stewart-Brown et al. (1986) ook naar type verwonding en plaats

van het ongeval. De trend met de leeftijd van de moeder was voor alle type

verwondingen aanwezig. Voor verkeersongevallen en voor ongevallen die plaats

vonden op een kinderdagverblijf of kleuterschool was de trend niet aanwezig.

r#asserman et al. (1989) inspecteerden de huizen van commerciële gastouders, en

zagen bij jongere gastouders meer onveilige situaties in de ruimten waarin de

kinderen werden opgevangen.

Naar de rol van etniciteit is slechts weinig onderzoek gedaan. Alwash en McCarthy

(1988a) vonden in hun studie in London na correctie voor SES geen verschillen

tussen de angelsaksische, aziatische en caraïbische bevolkingsgroepen. Klauber et al.

(1986) vonden in hun onderzoek in Californië dat kinderen van "Hispanics" minder

ongevallen hadden dan de andere kinderen. Zij geven als verklaring dat Hispanics

vaker in drie generatie-gezinnen leven. Beautrais et al. (1982a) vonden geen

significant verschil tussen Maori's en bewoners van eilanden uit de Stille Oceaan en

blanke kinderen. Het aantal niet-blanke kinderen waarop deze studie is gebaseerd

is echter klein. Garrettson & Gallagher (1985) citeren een aantal studies in de USA

over valongevallen waaruit bleek dat zwarte kinderen vaker een valongeval krijgen

dan Hispanics, en dat in deze beide groepen meer valongevallen voorkomen dan bij

blanken. Omdat etniciteit vaak samenhangt met SES, is het niet duidelijk welk deel

van deze verschillen aan verschillen in SES te wijten is.
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De invloed van gezinsgrootte is door een aantal auteurs onderzocht. Stewart-Brown

et al. (1986) vonden dat het risico op ziekenhuisopname door een ongeval toenam

met de gezinsgrootte. Het relatieve risico voor een kind uit een gezin met 5 of meer

kinderen ten opzichte van een gezin met I kind was 1,4 [ I ,0- I ,9]. Dit verband bleef

bestaan bij multivariate analyse. Voor ongevallen die niet tot ziekenhuisopname

leiden was het verband met gezinsgrootte in dit onderzoek echter eerder omgekeerd

(meer ongevallen in kleinere gezinnen). Verder was in deze d*a een lichte trend

zichtbaar naar een hoger risico op een ongeval voor enige kinderen. Brown &

Davidson (1978) vonden (in een vrij klein onderzoek) geen verschillen tussen

kinderen uit grote en kleinere gezinnen.

Ook Beautrais et al. (1982a) vonden geen significante verschillen. Een kind uit een

gezin met twee kinderen had hier het grootste risico.

De rangorde van een kind binnen het gezin is ook onderzocht als risicofactor. Een

hypothese die in dit verband wel genoemd wordt is dat eerste kinderen een hoger

risico lopen omdat hun ouders nog onervaren zijn. Het onderzoek van Bijur et al.

(1988), ook beschreven in Wadsworth et al. (1983) levert geen ondersteuning voor

dit idee. Het hebben van oudere broertjes of zusjes bleek juist een extra risico te

geven op ziekenhuisopname vanlvege een ongeval, terwijl voor ongevallen zonder

ziekenhuisopname geen verband gevonden werd. Middelste kinderen blijken het

hoogste risico te hebben op zowel een licht ongeval als op een ongeval dat tot

ziekenhuisopname leidt. Het hebben van jongere broertjes of zusjes (op het moment

dat het kind 5 wordt) blijkt voor zowel ziekenhuisopname als voor alle ongevallen

een extra risico op te leveren. Dit is in tegenstelling met de resultaten van Larson &

Pless (1989), die vonden dat het hebben van een jonger broertje of zusje tot een

lager risico op een medisch behandeld ongeval leidde.

Kinderen uit een-ouder gezinnen blijken een verhoogd risico te lopen.

Larson & Pless (1989) vinden na correctie voor andere risicofactoren een relatief

risico van 2,0 Í1,5-2,6'l voor een behandeld ongeval voor kinderen uit een een-ouder

gezin ten opzichte van kinderen uit een t\ilee-ouder gezin.

Stewart-Brown et al. (1986) vonden eveneens een verhoogd risico voor kinderen uit

een-ouder gezinnen ten opzichte van kinderen die woonden bij beide biologische
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ouders. Dit betrof zowel alle ongevallen (relatief risico l,l2 [1,04-1,21]) als

ziekenhuisopname vanlvege een ongeval (relatief risico 1,9 [1,5-2,3]). Walker &

Raines (1982) bekeken medisch behandelde ongevallen in een plattelandspraktijk.

Zij vonden een relatief risico van 1,3 [,]-1,5] voor een-ouder versus twee-ouder

gezinnen. Murdock &. Eva (1974) daarentegen vonden als enige geen verschil in

ongevallen rond het huis tussen kinderen onder de l5 uit een-ouder gezinnen en uit

andere gezinnen.

Stewart-Brown et al. (1986)t vonden niet alleen een verhoogd risico voor kinderen

uit één-oudergezinnen, maar eveneens voor kinderen met een stiefouder. Beide

groepen hebben een ongeveer even groot risico. Bij multivariate analyse bleven de

verbanden tussen ziekenhuisopname en gezinstype overeind, maar verdwenen de

verbanden met alle ongevallen.

M aat sc hap pe I i j ke omg ev in g

Onder deze noemer bespreken we de factoren: het wonen op het platteland of in de

stad, het hebben van een werkende moeder, het gebruik maken van kinderopvang

en het voorkomen van "life-events" (het aantal met stress gepaard gaande gebeur-

tenissen als verhuizing, ziekte, ruzie, geldzorgen, scheiding, enz.).

Garrettson & Gallagher (1985) vonden in Massachusetts bij 0-5 jarigen een bijna

tweemaal zo hoog aantal valongevallen in stedelijke gebieden ten opzichte van

randstedelijke gebieden of het platteland. Dit is tegengesteld aan wat uit het gedrag

van de ouders kan worden afgeleid (Halperin et al. 1983, zelfde onderzoeksproject).

Stedelijke ouders plaatsten vaker traphekjes, namen hun kind minder vaak mee op

de fiets, lieten hun kind minder vaak alleen in huis of in de auto, hadden minder

vaak een oppas jonger dan 13, borgen medicijnen beter op, vervoerden hun kind

vaker alleen op de achterbank van de auto en hadden minder vaak een vuurwapen

in huis. Stedelijke gebieden hadden in dit onderzoek een lager gemiddeld

opleidingsniveau dan de overige gebieden. Randstedelijke gebieden hadden ge-

middeld het hoogste inkomen per huishouden.

* Over deze zelfde data is ook gerapporteerd door WadsworÍh et al. 1983
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Ook Stewart-Brown et al. (1986) vonden dat het aantal ongevallen bij stadskinderen

hoger is dan bij kinderen van het platteland. Het gaat hier telkens om ongevallen

waarvoor een dokter werd bezocht. Omdat medische voorzieningen in de stad beter

bereikbaar zijn dan op het platteland, kan dit verschil ook te wijten zijn aan

verschillen in medische consumptie. Het feit dat voor ziekenhuisopname het verschil

stad-platteland niet aanwezig is, lijkt dit te bevestigen.

De meeste onderzoeken laten zien dat kinderen van een werkende moeder een

verminderd risico op ongevallen hebben. In het onderzoek van Larson & Pless (1988)

bedroeg het relatief risico op behandeling vanwege een ongeval voor een kind van

een niet-werkende moeder zelfs 1,8 [l,3-2,3] (na correctie voor andere factoren),

in het onderzoek van Beautrais et al. (1982a) daarentegen was het niet gecorrigeerde

relatieve risico slechts 1,08 [0,98-1,18]. Brown & Davidson (1978) vonden geen

verschil in risico tussen werkende en niet-werkenàe moeders. In het grote onderzoek

van Stewart-Brown et al. (1986) werd het al dan niet werken van de moeder wel

geregistreerd (Bijur et al. 1986). Uit het feit dat hier nergens oveÍ gerapporteerd

wordt, kan afgeleid worden dat het in dit (grote) onderzoek waarschijnlijk geen

risicofactor van belang bleek te zijn. Waarschijnlijk is het effect van het al dan niet

werken van de moeder daarom slechts klein.

Alwash & McCarthy (1988a) vonden geen significant verschil in ongevalsrisico

tussen kinderen met een werkende en een niet-werkende vader.

Larson & Pless ( 1988) vonden dat wisselende zorg voor kinderen een groter risico gaf

op behandelde ongevallen (relatief risico 1,4 [l,0-2,0]). Na correctie voor andere

factoren was dit echter niet langer significant. Het is ook onduid.elijk hoe deze

bevindingen zich verhouden tot de bevinding in deze zelfde studie dat kinderen van

werkende moeders een duidelijk lager risico lopen.

In het onderzoek van Beautrais et al. (1982b) werd een sterke toename van het aantal

ongevallen (excl. verbranding en vergiftigingen) bij kinderen van I tot 4 jaar

gevonden met het toenemen van het aantal 'life-events". De meest voorkomende

life-events in dit onderzoek waren: verhuizing, zwangerschap, ziekte of sterfgevallen
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in de familie en het wisselen van baan. Voor vergiftigingen was eenzelfde sterke

trend zichtbaar, voor verbrandingen een minder sterke, maar toch nog duidelijke

trend. Stewart-Brown et al. (1986) vonden eveneens een duidelijke relatie tussen

ongevallen en het aantal ziekenhuisopnamen door ongevallen en het aantal

verhuizingen van het gezin. Dit verband was echter niet meer significant bij

multivariate analyse.

2.5 Samenvatting van de onderzoeksresultaten

Uit de literatuur komen maar weinig duidelijk aanwijsbare risicofactoren van

kinderongevallen naar voren. Ook over het relatieve belang van gedragsfactoren

versus de fysieke omgeving zijn de resultaten van onderzoek allerminst eensluidend.

Het onderzoek levert wel een aantal risicogroepen op: er zijn verhoogde risico's

gevonden voor het optreden van kinderongevallen bij jongens, kinderen tussen de

2 en 4 jaar oud, kinderen van jonge moeders, kinderen uit één-oudergezinnen,

kinderen met een stiefouder, en kinderen uit gezinnen waar veel "life-events" plaats

vonden. Ook is de incidentie van ongevallen waarbij medische hulp wordt

ingeroepen lager op het platteland. Hiervan is het echter de vraag of dit een verschil

in ongevalsincidentie of een verschil in hulpzoekend gedrag weerspiegelt.

Van een aantal andere groepen is een verband minder duidelijk. Hieronder vallen

bijvoorbeeld gezinsgrootte, het hebben van een werkende moeder en sociaal-eco-

nomische status (SES). Het verband tussen ongevallen en SES is vooral aanwezig voor

ernstigere ongevallen, zoals dodelijke ongevallen en ongevallen die leiden tot

ziekenhuisopname. Valongevallen spelen in deze categorie echter maar een on-

dergeschikte rol. Uit de literatuur is dus niet duidelijk of er een verband bestaat

tussen valongevallen en SES; bovendien worden in de literatuur ook geen overtui-

gende verklaringen gegeven voor het bestaan van een dergelijk verband.

Kinderongevallen zijn meestal multicausaal bepaald en het is ook daarom al heel

moeilijk om een samenhangend preventiebeleid te ontu/erpen. Er bestaat bovendien

onenigheid over \Haar het accent van zo'n beleid zou moeten liggen: bij gedragsver-

andering van de ouders of bij maatregelen die min of meer buiten de ouders om

worden genomen zoals productveiligheid. Langley et al. (1987) concluderen
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bijvoorbeeld dat de verbetering van de situatie niet of nauwelijks Ínet gezondheids-

voorlichting en -opvoeding zal kunnen worden bereikt, maar hoofdzakelijk door het

veiliger maken van de fysieke omgeving door grotere productveiligheid: auto's,

flessedoppen, enzovoort.

Welke maatregelen nu werkelijk een belangrijke invloed uitoefenen op het voor-

komen van kinderongevallen is uit de literatuur ook niet duidelijk-

In het hoofdonderzoek van deze studie trachten we een stukje van die legpuzzel aan

te vullen.
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SECUNDAIRE ANALYSES

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal secundaire analyses beschreven van drie

datasets die zowel gegevens over kinder-ongevallen als sociaal economische status

bevatten. Dit zijn:

- de voormeting van het evaluatie-onderzoek van de lokale veiligheidscam-

pagne "Nijmegen staat op veilig";

- de CBS-gezondheidsenquëte 1986-1989 en

- hetSociaal-Medische Onderzoek Consultatiebureau Kinderen (SMOCK).

In deze analyses wordt telkens, in analogie met het hoofdonderzoek (zie hoofd-

stuk 4), als indicator voor sociaal economische status het opleidingsniveau van de

moeder genomen. Hierbij is de volgende indeling gebruikt:

lage opleiding:

middelbare opleiding:

hoge opleiding:

alleen basisonderwijs of lager

beroepsonderwijs.

middelbaar onderwijs (MAVO/HAVO/VWO)

en middelbaar beroepsonderwijs

hoger beroepsonderwijs of universiteit.

In de analyses wordt telkens de groep hoog opgeleide moeders als vergelijkings-

groep gebruikt.

De gebruikte statistische methoden worden nader omschreven in bijlage B.

3.2 Voormeting evaluatie-onderzoek lokale veiligheidscampagne Nijmegen.

Dit betreft een schriftelijke enquete onder 1129 moeders van 0-4 jarigen in

Nijmegen, die diende als voormeting voor de evaluatie van een lokale veilig-

heidscampagne "Nijmegen staat op Veilig". Deze campagne is geïnitieerd door de

Stichting Consument en Veiligheid. In deze enquëte is gevraagd naar de veilig-
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heidsmaatregelen die moeders treffen en naar de achterliggende gedragsdetermi-

nanten, zoals hun mening over het nut van deze maatregelen, hun kennis over

gevaren voor kinderen in huis, hun inschatting van de kans op een ongeval en de

ernst van de daarbij op te lopen letsels. Tevens is nagevraagd of het kind wel eens

voor een ongeval bij de huisarts of naar het ziekenhuis is geweest. De respons op

deze enquéte bedroeg 84%.

Voor verdere informatie over opzet en uitvoering van dit project wordt verv/ezen

naar de rapportage van dit onderzoek (Wortel et al. 1990).

Tabel 3.1 geeft het aantal kinderen dat in de 12 maanden voorafgaande aan het

onderzoek naar de huisarts of het ziekenhuis is geweest voor resp. een ongeval en

een valongeval. In deze tabel zijn kinderen jonger dan 12 maanden weggelaten,

omdat zij geen 12 maanden lang de kans hebben gehad om een ongeval te

krijgen.

Percentage kinderen (tussen haakjes het absolute aantat kinderen) dat
in de afgetopen 12 maanden een ongevat heeft gehad raarvoor medische
hutp is gevraagd. Kinderen beneden 1 jaar zijn hierbij reggetaten.

Tabet 3.1 :

opteidi ng odds ratio p-raarde
trend-
toetstaag midden

(n=2ó5) (n=329)
taag/hoog midden /hooghoog

(n=268)

atte ongevalten 18.íU 15.82
(48) (52)

va[ -ongeva[ len 8.71 7.9f
(21 ) (36)

13.82
(37)

7.8r
(21 )

1.38
r0.84-2.31

1.'.t?
r0.50-2.21

1-17 n.s.
r0.73-1.901

1.01 n.s.
I0.58-1.751

In deze tabel is een trend zichtbaar naar meer ongevallen bij kinderen met een

moeder met een lagere opleiding. Deze trend is echter niet significant (twee-

zijdige p-waarde 0,18). Bij val-ongevallen kan er zelfs niet meer van een trend

worden gesproken (tweezijdige p-waarde 0,72).

De opleiding van de moeder hangt samen met de leeftijd van de moeder. Uit de

literatuur blijkt dat kinderen van oudere moeders minder ongevallen krijgen.

(Klauber et al. 1986; Larson & Pless 1988; Stewart-Brown et al. 1986; Taylor et

al. 1983; Beautrais et al. 1982). Ook in deze gegevens is een aanwijzing gevonden

voor een dergelijk verband. Echter, kinderen van de jongste groep moeders
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(jonger dan 25; N=67) hebben in dit onderzoek ook een laag risico en deze

verbanden zijn niet significant. De leeftijd van de moeder is door het verband

met opleiding en ongevalskans in deze analyse een verstorende factor. Tabel 3.2

geeft de resultaten van een multivariate analyse, waarbij in het multivariate

model naast de leeftijd van de moeder (verstorende factor) ook een aantal andere

risico-factoren zijn opgenomen, te weten leeftijd en geslacht van het kind en het

aantal andere kinderen in het gezin. Zoals te verwachten neemt nu het verband

tussen opleiding van de moeder en ongevalskans af: De (twee-zijdige) p-waarde

voor trend is nu 0,40.

Tabel.3.2 Leeftijdgecorrigeerde (teeftijd van het kind) en m.rttivariaat gecorri-
geerde odds ratios voor kinderen die een ongeval hebben-gehad i.aarvoor
ilàische hutp is gevraagd in de afgetopen 12 maanden. Kinderen beneden

1 jaar zijn hierbij Hegge[8ten.

Retat i ef ris ico rnet 952 betrourbaarhd4§inlelvef-

Leefti jd moeder
(referentie: 35 jaar of otder)
<25
25-29
30-34

Leefti jd kind (referentie: 48'60
rnaanden)
12-25 maanden
24-35 maanden
5ó-47 maanden

Gestacht kind (referentie: meisje)
jongen

Opteiding moeder (referentie= hoger
onderri js)
basisonderrijs en LBO

middetbaar onderrijs

Va tongeva [ [en

0.42 t0.08 - 2.1 1

1.22 t0.56 - 2.7 1

't.20 t0.63 - 2.3 l

0.45 r0.20 - 1.03I
1.05 t0.54 - 2.021
0.84 t0.55 - 1.28I

1.19 t0.72 - 1.96I

1.03 r0.52 - 2.051
0.9ó t0.51 - 1.781

0.8ó t0.62 - 1.191

AIte ongevatlen

0.62 t0.22 - 1.TZl
1.51 t0.84 - 2.7 I
1.28 Í0.77 - 2.1 l

0.57 t0.32 - 1.021
0.95 t0.57 - 1.58I
1.11 t0.6ó - 1.851

1.38 t0.94 - 2.00I

1.27 t0.75 - 2.1 I
1.12 t0.ó9 - 1.811

0.81 t0.ó3 - 1.051
Aantal kirËeren in het gezin
odds ratio per kind mer in het
gezin

In de bovenstaande tabellen zijn alleen de ongevallen in de twaalf maanden

voorafgaande aan het onderzoek opgenomen. Het voordeel daarvan is dat moeders

zich de ongevallen in de laatste twaalf maanden nauwkeuriger zullen herinneren

dan ongevallen die nog langer geleden zijn gebeurd. Een nadeel is echter dat

maar een deel van de beschikbare informatie wordt gebruikt. Daarom is ook een

analyse uitgevoerd waarin alle informatie over (val)ongevallen is betrokken.
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Figuur 3.1: tncidentie van ongevalten ]raarvoor medische hul'p is gevraagd.

barlrondrrwllo/LBO
hoeaí ond3Írlll

Oplcldlng
+ mlddclbear ondcruUr

0.3

0.25

o.2

o-11 12-29 21-56 30-47 4

leeÍtiid in maanden

Bron: VoorÍneting evatuatieonderzoek veitigheidscamPagne ttlijmegen staat oP Veiligtl

Hierbij werd gebruik gemaakt van de vraag naar hoe oud het kind was op het

moment van het ongeval (zie bijlage B voor details).

Figuur 3.1 geeft de hiermee berekende incidenties voor alle ongevallen waarvoor

medische hulp werd ingeroepen, figuur 3.2 geeft dit voor valongevallen. Deze

figuren laten eveneens nauwelijks verschillen zien tussen kinderen van moeders

met verschillende opleidingsniveaus; alleen het verschil in ongevalsincidentie

tussen kinderen van moeders met een hoge opleiding en een middelbare opleiding

is zwak significant (p=0,06; twee-zijdig). De overige verschillen zijn niet signifi-

cant.

Hoewel deze gegevens niet duidelijk maken dat er inderdaad een verband is

tussen de opleiding van de moeder en de kans op een ongeval van een kind,

sluiten ze een dergelijk verband ook niet uit. Daarom is ook geanalyseerd of het

gedrag van moeders t.a.v. veiligheid verschilt tussen moeders met verschillende

opleidingen. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de maatregelen waarvan moeders
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Figuur 3.2: Incidentie van vat-ongevatten Haarvoor medische hutp is gevraagd'

barlrondrrwllc/LBO
hoeaÍ ondaruUa

Opl.ldlne
+ mlddrlbeer ondcrwUc

0.3

0.25

0.2

0,15

0.1

0.05 -..#"''

0
o-11 12-2í3 24-35 30-47

leeÍtiid in rnaanden

Bron: Voormeting evaluatieonderzoek veitigheidscamPagne ItNijÍIegen staat op VeiIigtt

met verschillende opleidingsniveaus zeggen d2;t zij die treffen. Hierbij zijn

telkens alleen die moeders in de analyse betrokken voor wie de maatregel ook

relevanr is. Voor traphekjes zijn dat bijvoorbeeld alleen de moeders die in een

huis met een trap wonen en een kind in de leeftijd van 9 tot 30 maanden hebben.

-El'

--€-

lncldentlE per Jaar
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Tabel.3.3: ïreffen van naatregeten (atteen gezinnen Haar dit van toepassing is).
Laagste aantat per opl.eidingsgroep: ó2 (tage opl,eidins bij antistip in
badrdorche)

llaat rege t

Belaart huishotdniddeten buiten bereik (n=9ó1 )

BèHaart doe-het-zetf middeten buiten bereik (n=Eól)

Beraart medicijnen buiten bereik (n=931)

BeHaart cosÍÍEtic€ buiten bereik ln477l
Belaart alcoholische drank buiten bereik (n:908)

BeHaart rookraar buiten bereik (n=ó91)

Heeft geen giftige planten <n=9761

Kind niet op schoot tijdens koffie- of thee drinken
(n=1 085 )

Koffie- en theepot buiten bereik (n=901)

Kind niet in keuken tijdens het koken (n=905)

Heeft fornuisrekje (n=91í )

Heeft ovenruit beschemd (n=ó1ó)

Heeft ovendeur beschermr (n=615)

Hotrdt tucifers/sanstekers hriten bereik (n=655)

Heeft votdoende traphekjes (n=347)

StootmateriaaI op scherpe hoeken aangebracht (n=5ó5)

Raanöevei t igers (n=501 )

Antisl.ip in bad (atteen bad aanrezig) 6=264)

Antisl,ip in douche (atteen douche aanrezig) (n=3ó4)

Antistip in douche en bad (beide aanrezig) (n=243)

Ptastic zakken hJiten bereik hotden (n=901)

Ktein speetgoed buiten bereik holtden (n=307)

Spee I goed cont rot eren op tosz i ttende onderde len
(n=30ó)

Geen hard snoepgoed (n=899)

Voetsteunen op fiets (n=ó20)

Jasbeschermers op fiets (n=620)

Zadetveerafschermer op f iets (n=ó14)

Deurstrips op enkete of 6tte deuren (n=904)

open deur vastzetten (n=7941

opteidins trend

laas midder hooE toets

39A

431

30Í

43t

651

501

69/

5V

T7Z

37t

9A

30Í

124

60r

152

?z

312

62/

454

427

63t

ut
491

612

Í00r

95/

151

102

65t

382

492

34
39/

60t

60r

397 n.s.

35r *

lgz !Ér

30I trr
581 o

68I fir
T3Z n.s.

50I n.s.

80I n.s.

10Í *ri
5Uo

24/ n.s.

3l *!rt

712 it

282 r

8Z*
281 n.s.

594 n.s.

39/ n.s.

30U o

511 *

Tta t
35Í *

611 n.s.

1002 n.s.

951 n.s.

15f n.s.

?r *tt
552 *

70r

60r

83U

322

9/

z3t

9%

75r

32r

4Z

341

65/

4rt
382

ó1U

832

462

&t
100t

94r

162

1r

65r

o = 0.1>p0.05; t = 0.05>p0.005; r. = 0.005>p>0.0005; *il = p < 0.0005 (2-zijdig)
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Uit deze tabel blijkt dat laag opgeleide moeders volgens hun zeggen de meeste

giftige middelen beter buiten bereik van hun kinderen houden dan hoger

opgeleide moeders. Alleen van rookwaar wordt door de hoger opgeleide moeders

gezegd dat zij dit beter buiten bereik van hun kinderen houden. Verder zeggen

lager opgeleide moeders hun kinderen vaker uit de keuken te houden, klein

speelgoed vaker buiten bereik te houden, speelgoed vaker te controleren op

loszittende onderdelen, vaker een ovendeurbeschermer, een fornuisrekje,

deurstrips en antislip in bad en douche te hebben, en vaker open deuren vast te

zetten. Hoger opgeleide moeders zeggen rookwaar en lucifers/aanstekers vaker

buiten bereik van hun kinderen te houden, vaker traphekjes te hebben en vaker

stootmateriaal aangebracht te hebben op scherpe hoeken.

Hierbij moet bedacht worden dat de verschillen tussen de drie groepen moeders,

ook al zijn ze statistisch significant, absoluut gezien niet bijzonder groot zijn.

Ook moet worden bedacht dat het hier zelfgerapporteerd gedrag betreft. Uit een

deelproject van het onderzoek naar de validiteit van de vragenlijst (Naber &

Lampert 1989) bleek dat ruim de helft van de moeders het buiten bereik houden

van giftige middelen in de vragenlijst gunstiger voorstelde dan in werkelijkheid

het geval was. Dit kwam doordat dit vragen betreft waarbij in één vraag naar een

hele groep middelen wordt gevraagd. Bij het nagaan van \ilaar deze middelen

staan, bleek er makkelijk één over het hoofd te worden gezien. Alleen voor

rookwaren was het percentage moeders dat het buiten bereik houden van deze

middelen te gunstig voorstelde duidelijk lager dan de helft (29o/o\.

rrYanneer laag opgeleide moeders eerder geneigd zouden zijn om een veiliger

gedrag te rapporteren dan zij in werkelijkheid vertonen (bijvoorbeeld omdat zij

bij het beantwoorden vaker een middel over het hoofd hebben gezien), zou dit

ook de gevonden verbanden kunnen verklaren. De maatregelen ter voorkoming

van valongevallen (aanwezigheid van traphekjes, het afschermen van scherpe

hoeken en het aanbrengen van anti-slip materiaal in bad en/of douche) bleken in

het valideringsonderzoek met meer nauwkeurigheid te worden gerapporteerd. Het

percentage onjuiste antwoorden over de aanwezigheid van traphekjes lag rond de

20%, waarbij iets meer dan de helft traphekjes opgaf waar deze niet aanwezig

waren, terwijl de overigen zeiden geen traphekjes te hebben terwijl deze er wel

waren. Het percentage onjuiste antwoorden over anti-slip materiaal en het
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afschermen van scherpe hoeken lag nog iets lager, rond de 150ó. Ook hierbij

waren de percentages overrapportage en onderrapportage ruwweg gelijk.

Yoor maatregelen ter voorkoming van valongevallen wordt hier verder nog

ingegaan op enkele achterliggende gedragsdeterminanten waarvan een verband

met opleiding voor de hand ligt. Voor een uitvoeriger beschrijving van de

bevindingen ten aanzien van gedragsdeterminanten wordt verlvezen naar lilortel

et al. (1990). Het is voorstelbaar dat opleiding vooral van invloed is op de

gedragsdeterminant kennis. Kennis was in dit onderzoek geoperationaliseerd als

l) het op de hoogte zijn van mogelijke maatregelen om ongevallen te voorkomen

en 2) de inschatting van de ernst van de mogelijke verwondingen. Tabel 3.4 geeft

de kennis die moeders met verschillende opleidingsniveaus hebben over maatre-

gelen om letsel door vallen te voorkomen.

Tabel.3.4: Percentage moeders dat een maatreget on vat-ongevalten te voorkooen
kent

lilaatregeI

Traphekjes (n=386)

RaalÈevei I igers (n=741 )

Stootmateriaat (n=982)

Antistip in bad,/douche (n=913)

leag midden hoog toets

opt ei di ng trend

100i 98u

90Í 914

82r 87A

96/ 922

1002 n.s.

92f n.s.

892 t

98I n.s.

t 0.05>p0.005

Alleen stootmateriaal is bij hoog opgeleide moeders beter bekend. Voor de

overige maatregelen is geen duidelijke trend in bekendheid aanwezig tussen

moeders met verschillende opleidingsniveaus. Ook tussen het inschatten van de

ernst van de verwonding en opleidingsniveau bleek geen verband te bestaan

(resultaten hier niet getoond).

Samenvattend geven deze gegevens aan dat er voor alle ongevallen samen alleen

een (niet-significante) trend zichtbaar is naar meer ongevallen bij kinderen met

een moeder met een lagere opleiding. Val-ongevallen spelen daarbij nauwelijks
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een rol in het veroorzaken van dit verschil. De gegevens uit dit onderzoek

ondersteunen de hypothese dat kinderen uit lagere sociaal-economische klassen

vaker val-ongevallen krijgen dus niet.

\Yanneer er wordt gekeken naar het (zelf gerapporteerde) gedrag wat betreft het

treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, dan blijken er wel

verschillen te zijn tussen moeders met een hogere en lagere opleiding. De richting

van deze verschillen is echter niet consistent voor de meeste maatregelen geven

de lager opgeleide moeders aan dat zij die vaker treffen; voor enkele maatregelen

zijn dat de hoger opgeleide moeders.

Ten aanzien van de maatregelen ter voorkoming van val-ongevallen, zeggen

moeders met een hogere opleiding iets vaker dat zij traphekjes hebben aange-

bracht en dat zij stootmaterialen hebben aangebracht. Alleen ten aanzien van het

aanbrengen van stootmateriaal lijken de verschillen in gedrag tussen moeders met

verschillende opleidingen verklaard te kunnen worden door verschillen in kennis.

3.3 C.B.S. Continue Gezondheidsenquète

De gegevens van de CBS continue gezondheidsenquëte over de jaren 1986 tot en

met 1989 werden geanalyseerd. In de gezondheidsenquète wordt gevraagd naar

het aantal contacten met de huisarts en de specialist in de laatste 2 maanden, en

voor ieder contact naar de reden daarvoor. Bij het CBS zijn de gegevens opge-

vraagd van alle contacten waarbij een reden was vermeld die met een val-ongeval

in verband kan staan. Met deze gegevens is een jaarlijkse incidentie berekend.

De zo gevonden jaarlijkse incidentie (87 bezoeken per 1000 kinderen per jaar) is

ruim twee maal zo laag als die in 1982 door Rogmans (Rogmans 1982) werd

gevonden (193 huisartsbezoeken per 1000 kinderen per jaar), maar hoger dan die

in l98l-1983 door huisartsen werd gerapporteerd (57 huisartsbezoeken per 1000

kinderen per jaar (Stichting Nederlands Huisartsen Instituut t984)). Het is

mogelijk dat de incidentie zo laag is doordat bij de geselecteerde codes voor de

reden van het contact een aantal ongevallen wordt gemisu zo zotu een doktersbe-

zoek na een ongeval ook gecodeerd kunnen zijn als bijv: Röntgenfoto; pijn-

klachten (bijv. van arm, been, etcX medisch onderzoek (niet nader gespeci-
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ficeerd); verwijskaart, etc. Voor een ander deel kan het verschil verklaard

worden uit de dalende ongevalskans na 1981.

Door deze lage incidentie is het aantal gevallen dat beschikbaar is voor analyse

laag (31). Dit geldt nog sterker voor het bezoek aan de specialist (slechts 8

gevallen; zesmaal zo laa;g als op grond van het onderzoek van Rogmans verwacht

kon worden). Tabel 3.5 geeft daarom alleen een nadere uitsplitsing van de

incidentie van huisartsenbezoek; gezien de kleine aantallen zijn nu slechts twee

opleidingsniveaus onderscheiden. Hierbij is er verder van uitgegaan dat het bij
meer bezoeken aan de huisarts voor dezelfde reden om een vervolgconsult ging

(dit kwam 2 maal voor). Tabel 3.5 geeft geen aanleiding om een hogere ongevals-

incidentie te verwachten bij kinderen van moeders met een lager opleidings-

niveau.

Tabel, 3.5 : Jaartijkse incidentie van huisartsbezoek (in 1 per 1000 persoonsjaren)
voor kinderen van 0 tot 4 jaar naar opteidingsniveau van de moeder.
Bron: CBS continue gezondheidserquète. TotaaI aantat geva(ten raarop
de tabet is gebaseerd: 31.

letseI

opteidi ngsniveaul

laag hoog

verrekking, verstuiking, verzrikking of scheuring van
spieren of banden

gevat [en; ongevaI n.n.o.

f ractuur

kneusingen, verrondingen ( inct. brandronden),
vergiftiging

t otaa t

0

13

0

60

74

4

34

t'l

50

99

1 ) taag: LO/LB0/'{AVO/[ULO hoog:HAV0/IiBO/I/IJO/HO

3.4 Sociaal Medisch Onderzoek Consultatiebureau Kinderen (SMOCK)

Het SMOCK (Sociaal Medisch Onderzoek Consultatiebureau Kinderen) is een

prospectief follow-up onderzoek naar de ontwikkeling en gezondheid van

kinderen in de eerste twee levensjaren. Aan dit onderzoek werken 2l consultatie-

bureaus (CB's) mee. Het cohort dat in dit onderzoek wordt gevolgd bestaat uit
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alle kinderen die in een periode van ruim een jaar geboren zijn uit moeders die

ten tijde van de geboorte in de verzorgingsgebieden van deze CB's woonden. Bij

de bezoeken van deze kinderen aan de CB's wordt de gezondheidstoestand van de

kinderen vastgelegd. In principe werden gegevens over ongevallen verzameld bij

bezoeken aan het CB op de leeftijd van I maand, 3 maanden, 6 maanden, 9

maanden en 12 maanden. Eén van de vragen die bij deze bezoeken gesteld wordt

luidt Is ........(naam kind) gevallen? heeft .... zich gebrand, is iets anders bij-

zonders voorgevallen? Naast valongevallen kunnen hierbij worden aangekruist:

brandwonden, bijna verdronken, vergiftiging, bijna verstikking, beklemd /
bekneld raken en anders (bijv. blauwe plekken, schaafwond). Volgens de invul-

instructie moet de CB-arts een val registreren wanneer "de ouder/verzorger

vertelt dat het kind is gevallen zodanig dat deze val indruk gemaakt heeft, bijv.

een val van de commode, een val tegen de tafelrand, dus niet het leren lopen met

vallen en opstaan".

Voor verdere informatie over de opzet en uitvoering van het SMOCK-project

wordt verwezen naar Herngreen et al. (1992).

Van de 2l5l levend geboren kinderen zijn er van l2l kinderen (5,6%) voor geen

van de 5 follow-up tijdstippen gegevens geregistreerd; voor 225 kinderen waarbij

wel voor minimaal I tijdstip gegevens u/aren geregistreerd, was de follow-up niet

compleet in de zin dat het laatste registratie-moment korter dan l0 maanden na

de geboorte lag; voor 388 (grotendeels dezelfde) kinderen was de follow-up niet

compleet in de zin dat zij minder dan 5 maal het CB bezochten. Figuur 3.3 geeft

de uitval van dit onderzoek weer naar de verschillende opleidingsniveaus van de

moeder. De uitval blijkt iets hoger te zijn bij moeders met een lagere opleiding.

Het verschil tussen de moeders met een lagere beroepsopleiding of minder en de

hoger opgeleide moeders is echter slechts zwak significant (p=9,98, twee-zijdig).

Tabel 3.6 geeft de cumulatieve incidentie van het aantal in dit cohort waar-

genomen ongevallen en valongevallen. Hierbij is geen rekening gehouden met de

leeftijd waarop deze ongevallen plaatsvonden. Verder kon per bezoek aan een CB

slechts maximaal één valongeval worden geregistreerd; de cumulatieve incidentie

van het totaal aantal val-ongevallen zal daardoor een onderschatting zijn.
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Fiquur 3.3: Percentage kirderen dat nog gevotgd
opteidingsnive6u van de meder

rordt in het SIIOCK-onderzoek naar

Berl!onderuUr/LBO

Hoger onderull.

-x- lllddelbaar onderrllc

% kinderen in Íollow-up
100 'o

-s+e-e-o_l

-B-
"-B-c

24 36
leeftijd in weken

Ditzelfde geldt voor het totaal aantal ongevallen: hier kunnen per bezoek slechts

maximaal zeven ongevallen worden geregistreerd, en dan ook nog alleen maar

wanneer dit zeven verschillende ongevalstypen betreft. Daarom is in deze tabel

ook het percentage kinderen gegeven dat tijdens de follow-up minstens één

ongeval dan wel val-ongeval heeft gehad: dit is immers wel een reëel getal. Om

vertekening te voorkomen door verschillen in de lengte van follow-up door

verschillen in uitval tussen moeders met een lagere en met een hogere opleiding,

worden in deze tabel alleen de gegevens gepresenteerd van kinderen die op alle 5

registratie-momenten bij het CB zijn geweest.

+
-.o..
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Tabet 5.6: Aantal ongevatten en va[-ongevalten per 100 kinderen geregistreerd
gedurende het eerste tevensjaar in het stlocK-cohort. Atleen kinderen
die atte 5 keren op het cB ziin geveest zijn in deze tabet opgenqngn.

opt ei di ng trend-
toets

Iaag
(n=489)

midden
(n=859)

hoog
(n=279)

Totaat aantal ongevatten (per 100
ki nderen)

Aantat kinderen (per 100 kinderen)
dat minstens één ongeval heeft gehad

Totaal aantal vatongevatten (per 100
k i nderen)

Aantal kinderen (per Í00 kinderen)
dat minstens éérmaal is gevatlen

61

1.3

45

35

56

4'l

52

38

31

37

31

n. s.

n. s.

n.s.

n. s.

Deze tabel laat een toename van het aantal ongevallen met opleiding zien; deze

toename is echter niet statistisch significant.

Vervolgens is nog een multivariate analyse uitgevoerd met Poisson-regressie.

Hierbij worden de (val)ongevallen toegerekend aan het tijdstip halverwege het

CB-bezoek van registratie en het voorafgaande CB-bezoek. Om technische

redenen (zie bijlage B) werd in deze analyse slechts maximaal I ongeval per CB-

bezoek in de analyse betrokken. Dit betekent verwaarlozing van 47 ongevallen

(5oó van het totaal aantal geregistreerde ongevallen). Verder is er in deze analyse

van uitgegaan dat de kans op een (val)ongeval in de periode tussen 2 CB-bezoe-

ken evenredig is met de tengte van deze periode. Als covariaten werden opgeno-

men in het regressiemodel: land van herkomst, leeftijd en opleiding van de

moeder, leeftijd van het kind op het moment midden tussen het huidige en het

vorige bezoek aan het CB (in maanden), geslacht van het kind; of het kind meer

dan 2 dagdelen per week buitenshuis wordt opgevangen. Tabel 3.7 geeft de

resultaten van deze analyse.
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Tabel 3.7: Retatieve risicors Ínet 957 betrouxbaarheidsintervat gevonden in
Poisson-reEressie van de SHocK-data

Retatief risico met 952 betrouvbaarheidsinterval

Leeftijd moeder bij de geboorte
(referentie: 35 jaar of ouder)
<25

25-29
30-34

teeftijd kind (referentie: 9
maarden of ouder)
0-2 maanden
3-5 msanden
6-8 maanden
9-12 maanden

Gestacht kind (referentie: reisje)
jongen

0pteiding moeder (referentie= hoger
onderxi js) '

basis onderrijs/LBO
middetbaar onderrijs

opvang bui tenshuis (referentie=nee)

Land van herkomst moeder (refe'
rentie: Nederland)
bui tentand

Vatongeva[ [en

1.94 Í1.42 - 2.&t
't.19 t0.89 - 1.5n
1.21 t0.92 - 1.63t

0.07 t0.04 - 0.10I
0.29 t0.23 - 0.361
0.76 t0.65 - 0.90I

1.26 Í1.09 - 1.46r

0.82 t0.65 - 1.04t
0.85 t0.ó9 - 1.051

1.34 t1.09 - 1.641

1.14 t0.90 - 1./t5l

AIte ongevatlen

1.87 t1.44 - 2.441
1.t8 t0.93 - 1.501
1.26 t0.99 - 1.60!

0.17 t0.13 - 0.221
0.32 t0.27 - 0.391
0.74 t0.& - 0.851

1.26 Í1.11 - 1.431

0.67 t0.67 - 1.011
0.77 Í0.77 - 1.111

1.22 t1.02 - 1.461

1.01 r0.82 - 1.25I

Deze analyse geeft hetzelfde beeld als de univariate analyse. De trend met

opleidingsniveau is nu echter z\ilak significant voor alle ongevallen (p=Q,95;.

Samenvattend, de SMOCK-gegevens laten een trend zien naar een hogere

rapportage van ongevallen tijdens CB-bezoek door moeders met een hogere

opleiding vergeleken met moeders met een lagere opleiding. Deze trend is echter

maar zwak significant. Evenals in de vorige onderzoeken gaat het hier om zelf-

rapportage. Het criterium voor wat een ongeval is dat gerapporteerd wordt is in

dit onderzoek echter niet erg hard omschreven. In de vorige twee onderzoeken

ging het telkens om ongevallen waarvoor een arts was geraadpleegd. Dat laat

minder ruimte voor eigen interpretatie dan het hier gebruikte criterium. Het is

mogelijk dat moeders met een hogere opleiding zich meer de gelijke voelen van

de CB-arts dan moeders met een lagere opleiding en daardoor makkelijker sociaal

minder wenselijke ant\iloorden geven, waaronder ook het rapporteren van

ong,evallen valt. Een andere mogelijke verklaring voor de hogere rapportage van

ongevallen door moeders met een hoger opleiding is dat zij ongevallen anders
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beoordelen: mogelijk schrikken zij eerder van een licht ongeval dan moeders met

een lagere opleiding. Een licht ongeval dat bij hen "indruk heeft gemaakt" wordt

door lager opgeleide moeders wellicht nog als normaal beschouwd.

3.5 Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk is een drietal secundaire analyses beschreven naar het verband

tussen sociaal-economische status (telkens geoperationaliseerd als opleiding van

de moeder) en ongevallen bij 0-4 jarigen.

Het eerste, op gegevens van het evaluatieonderzoek van de campagne 'Nijmegen

staat op Veilig" (Wortel et al. 1990), laat een zwak en niet-significant verband

zien, in die zin dat kinderen van lager opgeleide moeders iets meer ongevallen

hebben gehad waarvoor zij bij een arts zijn geweest dan kinderen van hoger

opgeleide moeders. Val-ongevallen dragen echter niet bij aan het veroorzaken

van dit verschil.

De tweede analyse, op gegevens uit de CBS gezondheidsenquète, is gezien de

kleine aantallen niet informatief.

De derde analyse, op gegevens van het Sociaal-Medisch Onderzoek Consultatie-

bureau-Kinderen (SMOCK) (Herngreen et al. 1992), levert als resultaat dat juist

moeders met een hogere opleiding meer ongevallen van hun kinderen rapporteren

dan moeders met een lagere opleiding; dit verband is echter slechts zwak signifi-

cant.

Het SMOCK-onderzoek heeft als nadeel dat niet exact omschreven is wat een

ongeval is. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat het gevonden verschil

veroorzaakt wordt door verschillen in rapportagegedrag. In het onderzoek

Evaluatie Lokale Veiligheid Nijmegen is ongeval nauwkeuriger gedefinieerd. In

dit onderzoek zijn de aantallen echter niet bijzonder groot.

Samenvattend geven deze secundaire analyses geen aanleiding om in Nederland

grote verschillen in ongevalsrisico voor kinderen uit verschillende sociale klassen

te veronderstellen. In hoeverre er kleinere verschillen bestaan, is uit deze

analysen niet duidelijk. Op deze vraag zal het hoofdonderzoek antwoord moeten

geven.
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4 OPZET EN UITVOERING CASE.REFERENT ONDERZOEK

4.1 Inleiding

De vraagstelling van dit onderzoek luidde:

l. Welke maatregelen op het gebied van de produktveiligheid/woonveiligheid

zijn effectief in het voorkómen van valongevallen bij 0-4 jarigen?

2. Zijn de in het buitenland gevonden verschillen tussen risicogroepen ook in

de Nederlandse situatie aanwezig?

3. Zo ja, welke factoren kunnen deze verklaren?

Bij de laatste twee deelvragen wordt speciaal aandacht besteed aan Sociaal-

Economische Status (SES).

Om deze vragen te beantwoorden is een case-referent onderzoek opgezet. In dit

hoofdstuk wordt de opzet en de uitvoering van dit onderzoek beschreven.

4.2 Onderzoeksopzet

Het onderzoek is opg,ezet als een case-referent (of case-control) onderzoek

(Kleinbaum et al. 1982; Breslow & Day, 1980). Hierbij wordt een groep "cases",

hier kinderen die een val-ongeval hebben gehad, vergeleken met een referentie-

groep, die representatief is voor de populatie .waaruit de cases voortkomen. Voor

deze opzet is gekozen omdat zo op een efficiënte manier onderzoek kan worden

gedaan naar meer ernstige, en daarmee ook meer zeldzame, valongevallen.
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4.3 Operationalisatie van de variabelen

4.3.1 Operationalisatie van de effect-parameter

Uit de literatuurstudie en de secundaire analysen kwam naar voren dat de ernst

van de onderzochte ongevallen van belang is voor welke resultaten worden

gevonden. Bij lichte ongevallen spelen verschillen in rapportage en in medische

consumptie eerder een rol. Zo wordt een effect van SES op ongevallen vrijwel

uitsluitend gezien bij ernstige ongevallen. Daarom is besloten dit onderzoek

vooral op tamelijk ernstige valongevallen te richten.

Daarnaast moet een onderzoek echter ook praktisch haalbaar zijn. Zou je een

onderzoek willen uitvoeren naar ziekenhuisopnamen vanwege een valongeval, dan

is deelname van vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland nodig om binnen een jaar

voldoende gevallen voor een dergelijk onderzoek bijeen te krijgen. Hoewel niet

onmogelijk, vereist dit aanzienlijke investeringen. Daarom is hier gekozen voor

valongevallen die leiden tot bezoek aan een polikliniek. Hierbij kon gebruik

gemaakt worden van het al bestaande Privé-Ongevallen Registratie Systeem

(PORS) van de Stichting Consument en Veiligheid die via l4 Eerste-Hulpafdelin-

gen van ziekenhuizen in Nederland ongevallen registreert. Op deze manier is het

mogelijk binnen een half jaar voldoende cases te verzamelen. Een nadeel was dat

het alleen mogelijk wírs om de betreffende personen schriftelijk te benaderen.

Daarom betekent deze keuze automatisch een keuze voor een op schriftelijke

vragenlijsten gebaseerd onderzoek.

Bij het vaststellen van wat determinanten (risicofactoren en risicogroepen) van

valongevallen zijn, moet men weten hoe vaak dergelijke determinanten voor-

komen bij kinderen in de algemene bevolking, en niet alleen hoe vaak deze

voorkomen bij kinderen die gevallen zijn.

Om dat te weten te komen is ook een steekproef van kinderen uit de algemene

bevolking bij het onderzoek betrokken. Deze opzet staat in de engelstalige

onderzoeksliteratuur bekend als case-referent onderzoek of case-control onder-

zoek.
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4.3.2 Operationalisatie van de risicofactoren

Gedrag kind

Het gedrag van een kind is niet eenvoudig met een vragenlijst te meten; om dit

enigszins verantwoord te doen is een uitgebreide vragenlijst over dit onderwerp

noodzakelijk. Omdat de waarde van meer kennis op dit punt voor preventief

beleid beperkt is, is besloten hiervan af te zien. Er is volstaan met het opnemen

van één vraag: of het kind volgens de moeder een druk kind is. Hiermee kan

alleen een globale indruk gekregen worden van het belang van één aspect van het

gedrag van het kind. DaarnaÍrst is gevraagd naar een aantal specifieke gedragin-

gen die van belang zijn voor een bepaald type ongeval: met spullen in de handen

de trap op- of aflopen; door het huis rennen en bedden of banken als trampoline

gebruiken.

Gedrag ouders

Het gedrag van de ouders is te onderscheiden in de mate en kwaliteit van

supervisie en in het treffen van veiligheidsmaatregelen. Het eerste is moeilijk met

een vragenlijst te onderzoeken. Het betreft een terrein waarop sterke sociale

normen bestaan en daarom kan verwacht worden dat het beantwoorden van

vragen gekleurd zal zijn door wat sociaal wenselijk wordt gevonden. Vragen over

de supervisie zijn daarom beperkt tot vragen over één concrete risicosituatie: het

kind even alleen laten op een commode of aankleedtafel.

Het treffen van veiligheidsmaatregelen is allereerst nagevraagd om de effecti-

viteit van deze maatregelen te bestuderen. Hierop wordt hieronder ingegaan

onder "fysieke omgeving". Daarnaast is gebruik gemaakt van deze vragen om een

tweetal gedragsscores te berekenen voor ouders. Deze gedragsscores zijn geba-

seerd op een aantal maatregelen die worden aanbevolen in de voorlichtings-

brochures van de Stichting Consument en Veiligheid voor kinderen van 0-4 jaar

(de via consultatiebureau's verspreiden voorlichtingskaarten "veilig groot worden"

en de brochure "Kinder Veiligheid" uit 1988).

De eerste gedragsscore, die we verder de "maatregelenscore voor ouders" zullen

noemen, heeft betrekking op het treffen van een aantal concrete, permanent

aanwezige veiligheidsmaatregelen, waarvan kan worden aangenomen dat deze
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min of meer betrouwbaar gerapporteerd zullen worden. Hierbij zijn maatregelen

weggelaten waarvan het veranderen buiten het bereik van veel ouders ligt (zoals

het type trap) of waarbij naast veiligheid ook andere aspecten een rol spelen

(bijvoorbeeld het hebben van gladde vloerbedekking).

De maatregelen die zijn opgenomen in de maatregelenscore zijn:

l. Het aanbrengen van traphekjes boven èn onderaan de trap (voor kinderen

van 9 maanden tot 2,5 jaar) en het in principe gebruiken van deze hekjes

2. Het aanbrengen van traphekjes waar het kind niet overheen kan klimmen

(dus geen schaarhekjes)

3. Het aanbrengen van hoekbeschermers op scherpe hoeken (voor kinderen

vanaf 9 maanden)

4. Antislip op de trap aangebracht hebben (voor kinderen die kunnen lopen)

5. Een trapleuning hebben

6. Antislip hebben aangebracht onder losse kleden die op een gladde vloerbe-

dekking liggen (voor kinderen die kunnen lopen).

7. Geen losse snoeren in de huiskamer hebben op plaatsen waar gelopen kan

worden

7. De bodem van het kinderledikant tijdig verlagen

8. Een rand langs een hoogslaper hebben aangebracht

De tweede gedragsSCore, die we de "gedragssCOre voor Ouders" zullen noemen

heeft betrekking op gedrag, dat van keer tot keer kan verschillen en daarom

moeilijker betrouwbaar is te rapporteren:

l. Het niet vergeten om traphekjes dicht te doen (op momenten dat men deze

in principe wel gebruikt)

2. Het kind een tuigje aandoen wanneer het in de kinderstoel zit

3. Nooit weglopen wanneer het kind op de commode ligt.

4. Geen spullen op de grond laten slingeren op plaatsen waar gelopen wordt
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De beide scores worden als volgt berekend:

score=
aantal positieve gedragingen

maximaal aantal positieve gedragingen

Het maximaal aantal positieve gedragingen bestaat uit het aantal gedragingen dat

voor een ouder van toepÍssing is. Bijvoorbeeld: Het hebben van een traphekje

bovenaan de trap is alleen van toepassing (en telt dus ook alleen mee bij het

berekenen van de score) voor een ouder die een trap in huis heeft en waarvan het

kind tussen de 9 maanden en 2,5 jaar oud is.

Deze scores worden gebruikt als indicatoren voor algemeen gedrag van ouders.

Daarnaast worden alle maatregelen ook afzonderlijk geëvalueerd (zie hieronder)

Fysieke omgeving

De meeste risicofactoren voor de fysieke omgeving die in de literatuur worden

genoemd, zijn naar voren gekomen uit ongevalsanalysen. Als risicofactor wordt

daarbij aangemerkt een produkt dat vaker bij een ongeval is betrokken of een

situatie die vaker voorkomt bij een ongeval dan men normaal gesproken ver-

wacht. Een tekortkoming van dergelijk onderzoek is dat wat "normaal Sesproken

wordt verwacht" meestal niet is gebaseerd op onderzoek, maar op subjectieve in-

schatting. Dit betekent dat deze benadering goed werkt voor sterke risico-

factoren, vooral wanneer die in de algemene bevolking vrij zeldzaam zijn, maar

minder goed voor zwakkere risicofactoren.

In dit onderzoek wordt een aantal risicofactoren nader bestudeerd. Deze factoren

zijn afkomstig uit het eerder genoemde voorlichtingsmateriaal van de Stichting

Consument en Veiligheid. Bij het selecteren van welke maatregelen wel en niet

zijn opgenomen in de vragenlijst is gekeken naar hoe vaak een ongeval voorkomt

waarbij zo'n maatregel is betrokken. Bijvoorbeeld: ongevallen waarbij wipstoel-

tjes betrokken zijn, komen in het PORS nauwelijks voor (in 1989 slechts 8

ongevallen in de categorie waar dit onder valt). Dergelijk zeldzame gebeurtenis-

sen zijn met de hier gekozen onderzoeksopzet niet te onderzoeken. De in de

literatuur vaak als gevaarlijk genoemde loopstoeltjes voor baby's worden in

Nederland weinig gebruikt en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.
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Naast de maatregelen die hierboven als maatregelen onder gedrag van ouders al

genoemd worden, worden bekeken: Het type trap (recht of met bochten), het type

vloerbedekking, het hebben van een tuin, de ondergrond onder speelwerktuigen

op speelplaatsen, het gebruik van een bed of bank als trampoline en het lopen op

sokken op een gladde vloer of trap.

4.3.3 Operationalisatie van de risicogroepen

Uit het literatuuronderzoek komt een aantal risicogroepen naar voren. Dit zijn:

jongens, kinderen van jonge moeders en kinderen van alleenstaande ouders. Hier

is daarom in de vragenlijst naar gevraagd. Van een aantal andere factoren was uit

de literatuurstudie minder duidelijk of er een verband was. Hiervan zijn in dit

onderzoek meegenomen: grootte van het gezin, het rangnummer van het kind in

het gezin, kinderen van niet-werkende moeders, SES en etniciteit.

SES wordt klassiek geoperationaliseerd met één van de drie indicatoren opleiding,

beroep of inkomen (van Berkel & Tax 1990). In veel onderzoek naar sociaal-

economische gezondheidsverschillen blijkt dat het in de praktijk weinig uitmaakt

welke van deze maten gebruikt wordt (Liberatos et al. 1988). Voor preventief

gedrag met betrekking tot de gezondheid van jonge kinderen is opleiding de

indicator met de beste voorspellende waarde (Green 1970). Een combinatie van

twee of meer indicatoren heeft echter een betere voorspellende waarde dan ieder

apart.

Het navragen van inkomen wordt in Nederland snel als inbreuk op de privacy

gevoeld. Bij het uitwerken van de vraagstelling bleek deze operationalisering bij

de instanties waarmee zou worden samengewerkt bij het verzamelen van de

gegevens dan ook op grote weerstand te stuiten. Daarnaast is dit een indicator

waarvan het vinden van een simpele vraag die in een schriftelijke enquète

betrouwbaar beantwoord kan worden, niet eenvoudig is. (Moet er gevraagd

worden naar belastbaar inkomen, netto inkomen, bruto-inkomen, vrij besteed-

baar inkomen ?). Inkomen is daarom niet gebruikt.

Bij het vragen naar beroep is er eveneens een aantal praktische en methodo-

logische problemen. Praktisch omdat het klassificeren en coderen van beroepen
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een tijdrovende aangelegenheid is; methodologisch omdat de klassieke aanpak

waarbij de SES van een gezin wordt bepaald aan de hand van het beroep van de

man (die wordt verondersteld kostwinner te zijn), voor dit onderzoek 'niet het

meest geschikt is: Bijna de helft van de moeders in dit onderzoek werkt buitens-

huis. In het geval van kinderongevallen ligt het bovendien voor de hand te veron-

derstellen dat de SES van de verzorgende ouder bepalender is dan die van de

kostwinner. Het gebruik van het beroep van de verzorgende ouder stuit op

problemen omdat een belangrijk deel van hen als beroep "huisvrouw" zal Opge-

ven, een beroep dat zich aan een klassificatie naar SES onttrekt. Bovendien is de

verzorgende ouder meestal de vrouw en zijn de bestaande beroepsklassificaties

voor SES ontwikkeld voor mannenberoepen, en is bijvoorbeeld het beroepspresti-

ge van een vrouwelijk beroep niet simpelweg af te leiden van het equivalente

mannenberoep (van Doorne-Huiskes, 1984).

De keuze viel daarom op de derde operationaliiatie, opleiding. Opleiding kan

relatief betrouwbaar gemeten worden en stuit op minder bezwaren dan vragen

over inkomen (Liberatos et al, 1988). Een probleem is dat ouders van jonge

kinderen nog niet altijd hun opleiding voltooid zullen hebben. Er werd daarbij

gekozen voor opleiding van de verzorgende ouder. In de aanbiedingsbrief bij de

vragenlijst werd daarom gevraagd of de verzorgende ouder de vragenlijst wilde

invullen. De resultaten van de vragenlijst zorgde echter voor twijfel over of dit

wel altijd zo was gedaan. Meer dan 100 vragenlijsten waren ingevuld door vaders

die full-time werkten en een niet werkende vrouw hadden. Daarom werd in

tweede instantie gekozen voor de opleiding van de moeder als operationalisatie:

slechts voor l0ó van de respondenten is het aannemelijk dat de vader de meest

verzorgende ouder is.

De vraag naar opleiding is zo gesteld, dat een indeling naar niveau volgens de SOI

(Standaard opleidingsindeling) van het CBS mogelijk is.

Naast opleiding is ook gevraagd naar een aantal met SES gecorreleerde factoren:

de grootte van het huis; of het huis een tuin heeft en naar het buitenshuis

werkzaam zijn van de ouders.

Etniciteit is eveneens op verschillende manieren te operationaliseren. Mogelijk-

heden zijn: nationaliteit, land van herkomst van de ouders of taal. Hier is gekozen

voor de laatste mogelijkheid. Dit omdat eventuele verschillen in ongevalsinci-
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4.4

dentie ten gevolge van etniciteit vooral samen zullen hangen met verschillen

voortkomend uit een verschil in cultuur. Het spreken van de eigen taal is een

betere indicatie voor het behoren tot een andere cultuur dan het land van

herkomst of de nationaliteit.

Keuze onderzoekspopulatie

4.4.1 De cases

De cases in deze studie zijn alle kinderen die in de onderzoeksperiode (ongeveer

een half jaar) vanwege een valongeval een Eerste-Hulp afdeling hebben bezocht

van een ziekenhuis dat deelneemt aan het PORS van de Stichting Consument en

Veiligheid.

4.4.2 De referentiegroep

Het centrale idee van een case-referent studie is dat je cases (in dit onderzoek

kinderen die op een eerste-hulpafdeling zijn gezien voor een valongeval) ver-

gelijkt met een referentiegroep, die representatief is voor de populatie waaruit de

cases voortkomen. Een referentiegroep kan in dergelijk onderzoek op twee

manieren worden samengesteld: uit patiënten die om een andere reden de eerste-

hulpafdeling bezoeken of uit een steekproef uit de algemene bevolking. In beide

gevallen moet er zorg voor worden gedragen dat de referentiegroep een represen-

tatieve steekproef is uit dezelfde populatie als waaruit de cases komen. Deze

populatie is gedefinieerd als de populatie van kinderen die, als hun een soortge-

lijk valongeval zou overkomen als de casegroep, dezelfde eerste-hulpafdeling

zouden bezoeken als de cÍrses. In het eerste geval (een referentiegroep van andere

patiënten) is het aannemelijk dat dit vanzelf het geval is omdat mechanismen

waardoor kinderen naar deze eerste-hulpafdeling worden gebracht hetzelfde zijn

voor alle soorten bezoek van een eerste-hulpafdeling. In het tweede geval zal
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hiervoor bij het trekken van een steekproef uit de algemene bevolking rekening

mee moeten worden gehouden.

In dit onderzoek is in eerste instantie gekozen voor een vergelijkingsgroep uit de

algemene bevolking; in de analyse wordt voor het beantwoorden van sommige

vraagstellingen echter ook een vergelijkingsgroep van patiënten (hier: kinderen

die de eerste-hulp afdeting bezochten) gebruikt. Dit zullen we hieronder nader

toelichten.

L De relerentiegroep uit de algemene bevolking

De populatie van kinderen die, als ze een valongeval zouden krijgen, naar een

eerste-hulpafdeling die deelneemt aan het PORS (verder kortweg "PORS-zieken-

huis" genoemd) zouden gaan, is niet eenvoudig af te bakenen. De verzorgingsge-

bieden ("catchment areas") van ziekenhuizen overlappen elkaar. Naast de afstand

tot een ziekenhuis kan ook de goede of slechte naam van dat ziekenhuis een rol

spelen bij de keuze om al dan niet naar een bepaald ziekenhuis te gaan. Voor

mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer kan de keuze anders uitpakken

dan voor degenen die over een auto beschikken. Het nemen van een steekproef

uit de volledige verzorgingsgebieden van de aan het onderzoek deelnemende

ziekenhuizen was om praktische redenen niet haalbaar, omdat daarbij de

steekproef over een honderdtal gemeenten zou moeten worden verdeeld, terwijl

om financiële redenen alleen een steekproef uit een klein aantal gemeenten

haalbaar was. Daarom is besloten de referentiegroep te beperken tot gemeenten

waar PORS-ziekenhuizen gevestigd zijn. Dicht bij een ziekenhuis zal de overlap

met de verzorgingsgebieden van andere ziekenhuizen immers het kleinst zijn.

Deze keuze betekent dan wel, dat de referentiegroep ook alleen vergeleken mag

worden met cases die ook uit deze gemeenten komen. Vergelijk je alle cases

(afkomstig uit de steden en uit randgemeenten) met een referentiegroep afkom-

stig uit alleen steden, dan kunnen de verschillen tussen cases en referenten zowel

het verschil stad/platteland weerspiegelen, als determinanten van valongevallen.

In een aantal steden zijn behalve het deelnemende PORS-ziekenhuis nog andere

ziekenhuizen met eerste-hulpafdelingen. De verzorgingsgebieden van deze

ziekenhuizen zijn binnen een stad nooit random over de verschillende buurten

verdeeld. Mensen zullen, zeker bij een ongeval, overwegend naar het ziekenhuis
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gaan dat het dichtst in de buurt is. Omdat bijvoorbeeld SES en het gemiddelde

type huis flink kunnen verschillen tussen buurten kan dit in principe voor verte-

kening van de resultaten zorgen. Om na te gaan of dit het geval is, is aan de

referentiegroep gevraagd naar welk ziekenhuis zij zouden gaan wanneer hun kind

een ongeval zou krijgen. Hiermee kan worden nagegaan of vertekening inderdaad

optreedt, en zonodig kan daar dan in de analyse rekening mee worden gehouden'

II. Referentiegroep van bezoekers van de eerste-hulpafdeling

Wanneer onderzocht wordt of bijvoorbeeld traphekjes effectief zijn voor het

voorkómen van valongevallen, dan kan een direct effect van traphekjes alleen

worden verwacht op het voorkómen van vallen van de trap. In dit geval zijn de

relevante cases alleen die kinderen die op de eerste-hulpafdeling worden gezien

voor een val van de trap, en kunnen alle kinderen die op een andere manier zijn

gevallen als referentiegroep worden gebruikt. Hierbij wordt er van uitgegaan dat

de selectiemechanismen die optreden door de keuze om wel of niet naar een

bepaalde eerste-hulpafdeling te gaan wanneer een kind gewond raakt, identiek

zijn voor alle valongevallen. Het voordeel van deze aanpak ten opzichte van het

gebruiken van de referentiegroep uit de algemene bevolking is, dat alle kinderen

die van de trap zijn gevallen in de analysen kunnen worden betrokken, ook

degenen die niet in dezelfde gemeente wonen als waar het ziekenhuis staat.

Vooral bij meer zeldzame typen valongevallen is dat een belangrijk voordeel.

4.5 Statische analyse

Voor de vraag naar determinanten van valongevallen worden de gangbare

methoden voor analyse van case-referent onderzoek gehanteerd: gestratifeerde

analyse en logistische regressie. Hierbij wordt een zgn. odds ratio berekend, die

in een case-referent onderzoek een schatting is van het relatieve risico: het risico

dat de kind uit een bepaalde groep (bijvoorbeeld een kind uit een huis met

traphekjes) loopt in vergelijking met een andere Sroep (een kind uit een huis

zonder traphekjes). Zoals in § 4.4.2 beschreven, wordt voor het bestuderen van

factoren die op alle valongevallen van invloed zouden kunnen zijn, de referentie-
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groep uit de algemene bevolking gebruikt, en voor het bestuderen van het effect

van concrete veiligheidsmaatregelen een referentiegroep van op een andere

manier gevallen kinderen.

Om dit rapport voor de niet-statistisch geïnteresseerden leesbaar te houden,

wordt alleen ingegaan op technische aspecten van de analyse wanneer deze

implicaties hebben voor de interpretatie van de resultaten. De verantwoording

van de statistische berekeningen wordt in bijlage B gegeven.

4.6 Uitvoering van het onderzoek

De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met de Stichting Consument en

Veiligheid. Daarna is deze uitgetest bij ouders die een consultatiebureau in

Leiden bezochten (n=14) en bij ouders met kinderen die in de maanden december

I990-februari l99l gezien werden als gevolg van een valongeval in de eerste-

hulpafdeling van één van de PORS-ziekenhuizen (n=12). Bij de eerste groep

waren twee onderzoeksters aanwezig tijdens het invullen, zndtt allerlei vragen en

opmerkingen over de lijst direct aan hen doorgegeven konden worden. Daarnaast

vulden de ouders een lijstje met vragen over de vragenlijst in. Het invullen van

de vragenlijst bleek l0 tot 15 minuten te kosten. De ouders die via het PORS-

ziekenhuis benaderd worden, konden zoals al gezegd alleen schriftelijk benaderd

worden. Van hen retourneerden 7 de vragenlijst.

Met behulp van de opmerkingen van deze ouders is de vragenlijst op een paar

punten bijgesteld. De definitieve vragenlijst is te vinden in bijlage A.

Aan het onderzoek namen l3 van de l4 PORS-ziekenhuizen deel. Eén ziekenhuis

wilde niet meewerken aan een onderzoek waarbij SES één van de te onderzoeken

variabelen was. Dit omdat zij "bij de patiënten niet de indruk willen wekken dat

het ziekenhuis hun persoonlijke levensomstandigheden en scholingsgraad wil

weten en eventueel in relatie kan brengen met het ongeval dat heeft plaats-

gevonden".
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De vragenlijsten zijn verstuurd vanaf 15 juni l99l aan alle ouders van kinderen

die tussen l-3-1991 en l5-9-1991 vanwege een valongeval een eerst-hulpafdeling

hadden bezocht van één van de 13 deelnemende PORS-ziekenhuizen; dat

betekent dat een deel van de ouders de vragenlijst vrij snel na het ongeval (ct.2

weken) ontving, terwijl daar voor een ander deel een langer tijd tussen zat.

Eén van de deelnemende ziekenhuizen gaf zijn toestemming pas half september.

Om te voorkomen dat hierdoor ouders gemiddeld veel langer na het ongeval een

vragenlijst zouden krijgen dan bij de andere ziekenhuizen, en om de werklast

voor dit ziekenhuis beperkt te houden, is besloten bij dit ziekenhuis alleen de

kinderen die na l-8-1991 een ongeval hadden gehad in het onderzoek te

betrekken.

De referentiegroep bestond in principe uit een random steekproef uit alle 0-4

jarige kinderen uit de I I gemeenten lvaar de 13 deelnemende PORS ziekenhuizen

gevestigd zijn. Hierbij werd de omvang van de steekproef uit deze gemeente

gelijk gesteld aan het aantal verwachte cases in het PORS-ziekenhuis in deze

plaats. De verwachte aantallen werden bepaald op grond van de verdeling van de

gevallen in het PORS over de ziekenhuizen volgens het PORS-jaarverslag over

1989.

De kosten die verbonden zijn aan het trekken van steekproeven uit bevolkingsre-

gisters, waren echter dermate hoog dat niet alle I I gemeente hierbij betrokken

konden worden. Een tweetal gemeenten waarbij de toestemming lang op zich liet

wachten, bleef daarom buiten het onderzoek. Voor één gemeente werd de trage

reactie mede bepaald doordat men twijfelde over toestemming voor een onder-

zoek waarbij SES één van de onderzoeksvariabelen was. De aantallen kinderen

die in de steekproeven uit deze twee gemeenten hadden moeten komen, werd

toegevoegd aan de steekproeven uit de twee gemeenten waar de hoogste aantallen

cases werden verwacht. Het idee hierachter was dat er dan uit deze gemeenten

voldoende reSpondenten zouden zijn om de gegevens over risicogroepen ook

afzonderlijk voor deze twee gemeenten te kunnen bekijken.

In het oorspronkelijke projectvoorstel was het de bedoeling de referentiegroep op

leeftijd en geslacht te matchen aan de casegroep (op groepsniveau). De verwachte
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verdeling van leeftijd en geslacht in de groep cases wijkt echter niet erg sterk af

van de verdeling in een random steekproef. Uitzondering is de leeftijdsgroep

beneden de 6 maanden, die naar verwachting slechts minder dan l0ó van'de cases

bedraagt tegen ca. l0% van de groep 0-4 jarigen in de algemene bevolking. Het

matchen op leeftijd en geslacht zal door de kleine verschillen in de verdeling

tussen beide groepen nauwelijks effect hebben op de efficiëntie van de onder-

zoeksopzet, maar wel kostenverhogend werken. Daarom is het kosten-effectiever

om de verhoging in efficiëntie te bereiken door een kleine vergroting van de

steekproef uit de algemene bevolking. Daar is hier dan ook voor gekozen. Wel is

de steekproef beperkt tot kinderen ouder dan 6 maanden. Alleen in één gemeente

werden abusievelijk ook de kinderen beneden de 6 maanden aangeschreven.

Doordat er in sommige gevallen enige tijd verlopen kan zijn tussen het trekken

van de steekproef en het beantwoorden van de vragenlijst, is het mogelijk dat de

leeftijdsgroep 6 tot 8 maanden in de referentiegroep ook iets ondervertegenwoor-

digd is.

per gemeente is het aantal cases dat verwacht werd in deze gemeente geschat aan

de hand van het totaal aantal in het PORS geregistreerde ongevallen in 1989 (SCV

r990).

De periode waarin de vragenlijsten werden verstuurd wÍ§ voor de cases 15-6-

l99t tot l-l0-t991; Yoor de referentiegroep was dit 13-8-1991 tot en met 16-

lO-1991. De meeste vragenlijsten voor de referentiegroep werden eind augustus

verstuurd. Het is niet te verwachten dat de verschillen in tijdstippen van verstu-

ren tussen casegroep en referentiegroep van invloed zullen zijn op de resultaten

van het onderzoek. Bij deze leeftijdsgroep lijkt er geen seizoensvariatie in

valongevallen over het jaar te bestaan (figuur 4.1). Bovendien zijn ook vrijwel

alle determinanten waarnaar in de vragenlijst wordt gevraagd, onafhankelijk van

het seizoen.

De cases waren afkomstig uit de PORS-registraties en de vragenlijsten aan de

cases zijn verstuurd via de PORS-medewerkers van de ziekenhuizen. De adressen

van de referentiegroep zijn afkomstig uit het bevolkingsregister van de betrokken

gemeenten. Eén gemeente gaf de ouders uit de steekproef eerst de gelegenheid
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Fiquur 4.1: Seizoensvaristiè in het aantat vatongevatten bij 0-4 jarigen in '1989

gem.aantal valongevallen per dag in PORS
12

10

0r_
lan Íebr maart aprll mel lunl lull aug sept okt nov dec

Bron: PORS 1989

bezwaar te maken tegen het verstrekken van hun adressen aan de onderzoekers.

Zij konden hun bezwaar kenbaar maken door het terugsturen van een kaartje. Dit

deed ongeveer l0% van de aangeschreven ouders. Zij zijn in de berekening van

de non-respons meegeteld als non-respondenten.

In een andere gemeente vond de verzending door de gemeente zelf plaats. Bij

trvee gemeenten bevatte de eerste aanschrijving ook een brief van de gemeente.

In alle gevallen werd via een nummer op de antwoordenvelop bijgehouden welke

ouders een vragenlijst hadden geretourneerd. rrYanneer de vragenlijst na enkele

weken nog niet u/as geretourneerd, werd een herinneringsbrief verstuurd met

daarbij een nieuwe vragenlijst.

De teksten van de aanbiedings- en herinneringsbrieven zijn voor alle groepen

zoveel mogelijk hetzelfde gehouden. De vragenlijst was grotendeels identiek voor

beide groepen.

Na retournering werden de gegevens uit vragenlijsten ingevoerd. Invoering vond

tweemaal plaats om typefouten grotendeels te kunnen elimineren. Bewerking

vond plaats met de programma's SPSSX en EGRET.
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RESULTATEN CASE-REFERENT STUDIE

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we eerst een overzicht van de onderzoekspopulatie en de

respons (§5.2). §5.3 geeft de resultaten van de analyse naar de invloed van de

verschillende risicofactoren op het risico op een valongeval. Deze paragraaf geeft

antwoord op het eerste deel van vraagstelling van dit onderzoek, namelijk 't#elke

maatregelen op het gebied van de produktveiligheid/woonveiligheid zijn effectief

in het voorkómen van valongevallen bii 0-4 jarigen?'. §5.4 geeft de resultaten

over de risicogroepen, in antwoord op het tweede van de vraagstelling' te weten:

"Zijn de in het buitenland gevonden verschillen tussen risicogroepen ook in de

Nederlandse situatie aanwezig?". Tot slot wordt in §5.5 ingegaan op derde

vraagstelling, namelijk: "Welke factoren kunnen de gevonden verschillen tussen

risicogroepen verklaren?'. Hiertoe wordt bekeken welke aanwijzingen de

gegevens uit dit onderzoek leveren aangaande de oorzaken van de verbanden die

in §5.4 zijn gevonden.

5.2 Responsenbeschrijvlngonderzoekspopulatie

5.2.1 Respons

De respons bedraagt 67,5olo in de casegroep en 72,5% in de referentiegroep. De

respons in de casegroep komt overeen met de respons in soortgelijke onderzoeken

van de Stichting Consument en Veiligheid.

Tabel 5.1 geeft de aantallen verzonden vragenlijsten en de respons op de vragen-

lijsten in de referentiegroep. Bij twee gemeenten werden de cases aangeschreven

via twee ziekenhuizen. De respons verschilt tussen gemeenten: In de referentie-

groep is de respons vooral laag in de gemeenten 2 en 3, de twee grootste gemeen-

60



ten in dit onderzoek, en in gemeente 4 waar de vragenlijst door de gemeente zelf

is verstuurd.

Binnen de casegroep varieerde de respons eveneens per ziekenhuis. Het hoogste

responspercentage was 82%; het laagste 56%.

Uit gemeente 4 zijn meer cases afkomstig dan verwacht op grond van de cijfers

uit het PORS jaarverslag van 1989. Dit wordt veroorzaakt doordat in deze

gemeente een fusie van enkele ziekenhuizen heeft plaatsgevonden, waardoor nu

alle patiënten van deze ziekenhuizen in het bestand terecht komen, terwijl dit in

1989 alleen de patiënten van I ziekenhuis v/aren.

Lg§|!-L: Respons op de vragenti jst

GeírEente case-qroep referentie'groep

verzondenl verzonden terug resPons
ontvangen

nr1

nr2
nr3

nr4
nr5
nró
nr7

nr8
nr9
nr 10

nr 11

totaa I

3ó1

203

401

183

19

37

108

79

19

't63

121

17?4

40

25

45

510 407 79,8%

18',f 125 69,14

t472 4il 60,41

28 70,02

24 96,01

43 95,61

1Oó3 94 8,d
69 58 u,17.

1769 12$4 72,51

1) Respons aantatten per ziekenhuis rorden door SCV om privacy redenen niet vrijgegeven
2) Inctusief de personen die niet aangeschreven zijn onrdat zij de gemeente tieten reten

dat zij bezraar hadden tegen het doorgeven van hun adres aan de onderzoekers.
Aangeschreven zijn 674 personen.

3) lnctusief 8 kirderen die te jong raren
4t Inctusief 12 personen raarvan de ptaats van herkomst onbekend is of die irmiddets

verhuisd zi jn

Er lieten 16 ouders uit de referentiegroep en 57 ouders uit de casegroep weten

niet mee te willen doen aan het onderzoek. In de referentiegroep betrof dit vooral
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ouders uit gemeente 3 (13 maal). Redenen die werden opgegeven \ilaren: kind is

inmiddels 5 jaar (l maal referentiegroep,6 maal casegroep); kent onvoldoende

Nederlands om de lijst in te vullen (2 maal referentiegroep; 8 maal casegroep);

heeft de vragenlijst gekregen voor 2 kinderen, heeft het maar voor I ingevuld (2

maal in de referentiegroep, waarvan eenmaal het andere kind tot de casegroep

behoorde); geen interesse/geen zin/geen tijd (5 maal referentiegroep, 7 maal

casegroep} het ongeval is geen valongeval (14 maal casegroep); in verband met de

vragen naar sociaal-economische status (5 maal casegroep) en anders (l maal

referentiegroep, 8 maal casegroep).

133 kinderen werden om verschillende redenen niet in de analyse betrokken.

Bijlage C geeft hiervan een overzicht. Totaal blijft nu een casegroep van ll19
kinderen en een referentiegroep van I 193 kinderen over.

5.2.2 Kenmerken van de cases

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de medische behandeling van de verwondingen

opgelopen bij het ongeval zoals in de vragenlijst is opgenomen. 37 respondenten

hadden een kind dat opgenomen \ilas geweest in het ziekenhuis. In het totaal zijn

in de onderzoeksperiode 75 van de aangeschreven cases volgens de PORS-

gegevens opgenomen geweest in een PoRS-ziekenhuis. Dit betekent dat de

respons in de groep met ziekenhuis opname iets lager is dan in de totale groep. De

kinderen die waren opgenomen in het ziekenhuis kwamen minder vaak dan de

overige kinderen uit de gemeenten waaruit de referentiegroep afkomstig is (die

we verder "de referentiegemeenten" zullen noemen). Wat betreft het doorverwe-

zen zijn door de huisarts bestond er een duidelijk verschil tussen de cases

afkomstig uit de referentiegemeenten en uit andere gemeenten: cases uit andere

gemeenten u/aren aanzienlijk vaker doorverwezen door hun huisarts (47% tegen

26%). Ook werden zij iets vaker niet atleen nagekeken maar ook behandeld in het

ziekenhuis (79% teeen 74%)
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Tabel 5.2: Gegevens over de medische behandeLing van het ongevat. Het betreft
hier elkaar overlappende categorieën

aantat kinderen percentage van het
totaa I

opgenomn in het ziekerfiuis

behandetd in het ziekenhuis

doorverrezen door de huisarts

37

851

2&

3,32

76,31

36,Er

Iabet 5.3: Type vatongevatlen bij de cases

tvDe vat aantal kinderen Percentage

10,61

4,11

5,82

4,52

2,21

15,12

1'l ,4/
'11,21

13,8Í

van de trap in huisl

vat van (kinder)stoet

val van tedikant/H

val van bank

vaI van cormode/tafet/kast

vaI op getijke hoogte (gestruiketd,
verstapt) binnenshuis

vat van rijdend speetgod (fietsje e.d.)

vaI van schorrnet/kt imrek/gt i jbaan./rip

vat op getijke hoogte (gestruiketd, ver'
stapt) hlitenshuis

anders

Ít8

45

&
50

25

't68

126

124

153

236 21 ,31

1) OngevatLen uaarbij Has aangegeven dat deze h.riten het eigen hui§ ptaatsvonden zijn
hierbi j niet meegetetd.

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de typen valongevallen van de cases.

5.2.3 Beschrijving van de onderzoekspopulatie

Van de lllg cases komen eÍ 543 uit een referentiegemeente. Van de ll93 ouders

van kinderen uit de referentiegroep zullen eÍ 827 ingeval van een ongeval waar-

schijnlijk naar een PORS-ziekenhuis gaan (omdat dit het enige ziekenhuis in de

stad is en/of omdat zij in de vragenlijst aangaven dat zij wanneer hun kind een

ongeval zou krijgen, bij voorkeur naar dit ziekenhuis zouden gaan). Tabel 5.4 laat

dit nogmaals zien. De 366 ouders die zeggen bij voorkeur naar een ander zieken-

63



huis te gaan, komen op I na uit de steden 2 of 3 (de steden waar niet alleen een

PORS-ziekenhuis is).

Tabet 5.4: Aantatten gebruikt in de anatyse

casesroep ref9l9!!isgle!P-
Bruto aantaI

Aantat beschikbaar voor vergelijking van
de case- met de referentiegroep

1119

543

1 193

827

Tabel D.l in bijlage D geeft een aantal achtergrondkenmerken van deze ver-

schillende groepen. r#anneer deze achtergrondkenmerken niet verschillen tussen

kinderen uit de referentiegroep waarvan de ouders naar een PORS-ziekenhuis

zouden gaan en'de overige kinderen uit de referentiegroep, is het niet nodig de

analyse tot de eeÍste groep te beperken. Ditzelfde geldt voor de casegroep:

wanneer er geen verschillen bestaan tussen cases uit de referentiegemeenten en

uit andere gemeenten, kunnen beide groepen in de analyse worden betrokken.

Deze verschillen blijken bij cases echter op het punt van sociaal-economische en

sociaal-demografische factoren (met uitzondering van geslacht van het kind) en

op het punt van huisvesting wel aanwezig te zijn (zie bijlage D). Bij referenten

verschilt de opleiding van de moeder en het percentage buitenlandse kinderen

significant tussen ouders die wel en die niet naar een PORS-ziekenhuis zouden

gaan. Dit betekent dat in alle analyses naar risicogroepen (met uitzondering van

geslacht van het kind) alleen de 543 cases uit de referentiegemeenten en de 827

kinderen uit de referentiegroep die naar een PORS ziekenhuis zouden worden

gebracht, zullen worden betrokken.

Daarnaast blijkt uit bijlage D ook dat er op een aantal punten ook verschillen zijn

tussen de twee grootste steden (met ook andere ziekenhuizen dan PORS-zieken-

huizen) en de overige referentiegemeenten. Dit betekent dat in de analysen naar

risicogroepen telkens ook rekening gehouden zal worden met woonplaats.
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5.3 Risicofactoren

5.3.1 Gedrag kind

Over het gedrag van het kind in relatie met valongevallen in het algemeen is maar

één vraag gesteld. Omdat het gedrag van het kind niet direct gekoppeld is aan de

woonplaats of de voorkeur van ouders voor een ziekenhuis, zijn hierbij alle cases

met alle referenten vergeleken (tabel 5.5). De odds ratio geeft het relatieve risico

op een valongeval weer van een bepaalde categorie kinderen ten opzicht van een

referentiecategorie. In dit geval betekent de odds ratio van 0.69 voor (heel)

rustige kinderen dus dat (heel) rustige kinderen 3l% minder valongevallen

krijgen dan kinderen die niet druk en niet rustig zijn (hier de referentie-catego-

rie). Wanneer de vergelijking wordt beperkt tot alleen kinderen uit de referen-

tiegemeenten, maakt dit geen wezenlijk verschil. Daarnaast is ook een odds ratio

berekend in een multivariate analyse waarbij werd gecorrigeerd voor woonplaats,

opleiding van de moeder, leeftijd van de moeder en geslacht en leeftijd van het

kind, het buitenshuis werken van de ouders, etniciteit, het aantal ouders in het

gezin, en de rangorde van het kind in het gezin. Deze is vermeld in de laatste

kolom van de tabel.

Kinderen, van wie de ouders rapporteren dat ze druk of heel druk zijn, blijken

een t\ileemaiarl zo groot risico te lopen op een valongeval als kinderen van wie de

ouders aangeven dat ze rustig zijn.
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Tabet 5.5: Invloed van hèt gedrag van het kind op een vatongeval

percentsge odds ratio met tussen haakjes het
951 betrourbaarhei ds i nterva I

atte atte
cases referenten

)l=1114 il=l173

niet gecorrigeerd gecorrigeerd
(totate poFrta- voor nneqdere
tie) factoren^

(heet) rustig kind 12.1/

niet druk, niet rustig kirÉ 17.02
( referent i e- categor i e)

druk kind 32.52

heet druk kind 8.3U

18.42

49.41

25.6/

6.62

0.ó9
t0.54-0.89t

t.00

1.34
t1.10-1.ó3t

1.34
r0.95-1.8n

o.76
t0.51-t.14t

1.00

1.54
I1. t3-2. tl
1.53
I0.90-2.ót

1) gecorrigeerd voor teeÍtijd van kind en moeder, geslacht van het kind. opteiding van
de rneder, rerkende vader, rerkende moeder, eenor.der-gezin, moedertaat, votgorde van
het kird in het gezin en roonptaats.

Daarnaast is naar een aantal specifieke gedragingen van het kind gekeken in

relatie tot het type valongeval dat daarmee in verband kan staan. Daarbij zijn

alleen die ongevallen in de analyse betrokken, waarbij dit gedrag ook daadwer-

kelijk van belang zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld: voor het bestuderen van het

effect van het gebruik van het bed als trampoline, worden als cases alleen de

kinderen gebruikt, die van een bed of bank zijn gevallen. Omdat het aantal

kinderen dat aan deze criteria voldoet klein is, is er in deze analysen voor

gekozen om de kinderen die een ander type valongeval hebben gehad, gebruikt

als referentiegroep (zie hoofdstuk 4). Zo kunnen dan kinderen uit alle gemeenten

in de analysen worden betrokken. De resultaten van deze analysen zijn te vinden

in bijlage D.

Tabel 5.6 geeft een korte samenvatting van de resultaten van deze analysen.

Alleen het gebruiken van bedden of banken als trampoline geeft een zwak, maar

niet significant verhoogd risico op meer vallen van een bed of bank.
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Tabet 5.6: Overzicht van de resutteten naar het gedrag van het kind
Zie biitage E, tabetlen Ë..1, 8.7 en E.10

tlrpe onEeval gedrag verband

vatlen van de trap

strui kelen bi nncnshui s

vat van bed of bank

kind toopt Írnt spt tten n.s.
in de handen de trap af

kiÍÉ rent vaak

kind gebruikt bed/bank
ats tralpoline

n.s.

zrak signiÍicant verhoogd risico

5.3.2 Gedrag ouders

Voor het gedrag van de ouders zijn2 scores ontwikkeld (zie § 4.a.1), een maatre-

gelenscore die betrekking heeft op het treffen van concrete veiligheidsvoor-

zieningen, en een gedragsscore, die betrekking heeft op gedrag en de omgang met

veiligheidsvoorzieningen.

In deze scores is rekening gehouden met de mogelijkheden die ouders in hun

woonsituatie hebben tot het treffen van maatregelen. Daarom is ook hier niet te

verwachten dat er een invloed zal zijn van de woonsituatie. Net zoals bij gedrag

van het kind is hierbij daarom geen invloed van woonplaats te verwachten. Zoals

uit tabel 5.7 blijkt, hebben deze algemene scores geen invloed op het valrisico

van kinderen.
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Tabet 5.7: lnvtoed yan het gedrag van de otders oP een valongevat

aI te
cases

atle odds r6tio ongecor-
referenten rigeerd (totate

popltatie)

odds ratio
gecorrigeerd voor.
rneerdere factoren'

XaetregleterBcore

31/3

1t3 - 1t2

1t2 2t3

> 2/3 (referentie
categori e)

Gedragscore

s 1t3

1/3 - 1t2

1/2 - ?t3

>2/3 (referentie
csteEor i e)

0.91
r0.ó8-1.211

1.0i
t0.82-1.25t

1.02
t0.83-1.261

1.00

0.79
t0.62-1.01t

0.97
Í0.77-1.231

1.01
o.n-1.s21

1.00

0.91
I0.57- 1 .461

0.87
t0.ól-Í.23!

0.97
I0.69-1.3ót

1.00

0.93
r0.63- I .36t

0.97
Ío.67-'.1.421

0.88
t0.58-'1.34I

1.00

ll=1067

10.'lz

25.7X

28.41

35.8r

)I=1047

25.91

31.62

19.02

23.52

N=l 191

11.21

?5.42

27.74

35.8r

)l=1187

30.41

30.2Í

17.r2

21.8A

1) gecorrigeert voor teeftijd van kind en nneder, gestacht van het kind, opteiding van
de meder, yerkende vader, rerkende moeder, eenouder-gezin, moedertaat, votgorde van
het kind in het gezin en roonptaats.

In de vragenlijst is ook gevraagd naar hoe vaak ouders wegliepen wanneer ze hun

kind verschonen op een commode of aankleedtafel. Vrijwel alle ouders zeiden dat

zij hierbij nooit of bijna nooit wegliepen. Ouders van kinderen die van een

commode, tafel of kast waren gevallen antwoorden hierbij wel vaker bijna nooit

dan ouders wier kinderen een ander type valongeval hadden gehad (zie bijlage D'

tabel D.l3).

5.3.3 Fysieke omgeving

In de analyses naar de effecten van factoren uit de fysieke omgeving, zijn alleen

die ongevallen in de analyse betrokken, waarbij een factor ook daadwerkelijk van

belang zou kunnen zijn. Yoor het bekijken van het effect van traphekjes, worden
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dus bijvoorbeeld als cases alleen de kinderen gebruikt, die van de trap zijn

gevallen, wonen in een huis met een trap en van een leeftijd zijn waarvoor

traphekjes als maatregel effectief zijn. Omdat het aantal kinderen dat aan deze

criteria voldoet klein is, is er in deze analysen voor gekozen om de kinderen die

een ander type valongeval hebben gehad, gebruikt als referentiegroep (zie

hoofdstuk 4). Zo kunnen dan kinderen uit alle gemeenten in de analysen worden

betrokken. De resultaten van deze analysen zijn te vinden in bijlage E. Uiteraard

zijn alleen die typen valongevallen bestudeerd, waarvoor in de vragenlijst naar

preventieve maatregelen is gevraagd. Tabel 5.8 geeft een overzicht van welke

resultaten significant zijn. Wanneer er geen significant effect gevonden is, wil dit

niet zeggen, dat een factor niet van belang is. De aantallen waarmee de analyses

zijn uitgevoerd, zijn soms erg klein. Om te beoordelen hoe belangrijk een factor

zou kunnen zijn, moet naar het 95% betrouwbaarheids interval worden gekeken.

Hiervoor verwijzen we naar bijlage E. Significante effecten worden gevonden

voor het plaatsen van traphekjes (alleen voor kinderen jonger dan 24 maanden);

het aanbrengen van antislip onder kleden; het slapen in een hoogslaper en het

aanbrengen van een zachte ondergrond onder speeltuigen als schommel, wip,

glijbaan of klimrek.
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Tabet 5.8: Ovcrzicht van de resuttaten naar factoren npt betrckking tot de
fvsieke cnueving (zie bijtase 0 voor de vottedige resultaten)

factor net betrekkinE tot de fysieke crngcving gevonden effect

valten vzr è trry
Aentel trappen

trapteming aanrezig

aantal bochten in de trap

gtadde vtoerbedekking op de trap

trephekjes aangebracht

t)DC langebrachte traphekjcs

antistip op treden aangebracht

ouders yergeten reteens de traphekjes te ge-
brui ken

kird toopt op sokken op een gl8dde trap

struikelcn binurtpie
antislip onder kteden

snoeren reggererkt of vastgemrakt

er tiggcn sprtlen op dc grond op ptaatsen
raar getopen rordt

kind toopt op sokken

birnarshuis t€gcn GEn aócrp hoct vrttcn

scherpe hoeken aanrezig in dc roonkarer

scherpe hoeken in de roonkannr zijn afge-
schemd

uit bed vatten

in kindertedi kant stapen

in hoogstaper stapen

tangs hoogstaper is rand aamezig

kind krijgt groot speetgoed rpe naar bed

wt uit (kiÍ*r»tct
kind zit in een tuigje in de kinderstoet

vat van s6 ssftr[, glijbol. rip of
ktirck
ondergrond onder dit spccttuig

n.s.

n.s.

zrak signif icant beschermend effect
van een trsp nEt één bocht

n.3.

zrak signif icent beschcrmèírd effcct
voor kindercn 9-30 naanden; signifi'
cant voor kinderen van 9'24 manden

n.3.

n.8.

n.s.

n. s..

beschennend effect

n.s.

znak significant verhoogd risico ran'
neer af en toe sput ten op de grond
t iggcn

zrak signif icant beschennend effect

n.s.

n. s.

n.s.

verhoogd risico

n.s.

n.s.

n.s.

kinderen die speten op speettuigen
raaronder gras of steÍren tegets tig'
gen, topen een hoger risico
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5.4 Risicogroepen

De verschillende risicogroepen die in dit onderzoek worden bestudeerd zijn

meestal ongelijk verdeeld over de verschillende steden. De verhouding tussen

kinderen uit de casegroep en uit de referentiegroep verschilt per stad: deze

verhouding wordt bepaald door de grootte van de steekproef uit het gemeente

registers. Woonplaats kan daarom voor een belangrijke vertekening zorgen. Bij

het presenteren van de gegevens in deze paragraaf worden daarom geen bruto

percentages gegeven, maar percentages die zijn gewogen (gestandaardiseerd) naar

woonplaats.

De enige uitzondering is geslacht van het kind, dat niet ongelijk verdeeld is over

de verschillende steden.

5.4.1 Sociaal-economischestatus

Zoals in het vorige hoofdstuk toegelicht, wordt in dit onderzoek opleiding van de

moeder als belangrijkste indicator van SES gebruikt. De gegevens uit dit onder-

zoek geven overigens ook niet aan dat opleiding van de vader een betere voor-

speller voor valongevallen is.

Opleiding is een variabele die met veel andere variabelen samenhangt. Zowel bij

vaders als bij moeders hangt opleiding sterk samen met het buitenshuis werkzaam

zijn. Bij vaders vooral doordat vaders met alleen basisonderwijs veel vaker niet

werken (340ó tegen 7o/o van de overige vaders); Van de vaders die wel werken valt

op dat vaders met een HBO of universitaire opleiding veel vaker parttime werken

dan de overige vaders (l80ó tegen 5%). Bij moeders neemt het percentage dat niet

werkt af van 83% bij de moeders met alleen basisonderwijs tot 30% bij de

moeders met een HBO of universitaire opleiding. De meeste moeders die werken,

doen dat parttime (85%). Het aantal werkende moeders neemt af naarmate het

aantal kinderen in het gezin toeneemt (van 52% bii I kind tot 3l% bij drie of

meer kinderen). Deze afname is zichtbaar voor alle opleidingsniveaus. Daarnaast
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hangt ook het aantal kinderen, de leeftijd van de moeder en het al dan niet

buitenlander zijn samen met het opleidingsniveau.

Opleiding van de moeder is tamelijk sterk gecorreleerd met opleiding van de

vader (correlatie-coëfficiënt 0,62). Het tegelijkertijd in de analyse opnemen van

de opleiding van de vader en van de moeder is daarom niet verstandig. De

gemiddelde opleiding van beide ouders is zeer sterk gecorreleerd met de oplei-

ding van alleen de moeder (correlatie-coëfficiënt 0,90) en een analyse met dit

gemiddelde zal daarom vrijwel hetzelfde beeld opleveren als dat met alleen de

opleiding van de moeder.

Tabel 5.9 geeft de gestandaardiseerde verdeling van opleidingsniveaus en de odds

ratio's voor de kans op een ongeval voor de verschillende opleidingsniveaus ten

opzichte van de hoogst opgeleide moeders. Kinderen met moeders met alleen

onderbouw middelbaar onderwijs (LBO, MAVO, eerste drie klassen HAYO /
VWO) blijken een verhoogd risico te hebben. In een multivariate analyse was dit

verschil echter niet langer statistisch significant. De groep kinderen met moeders

die alleen basisonderwijs hadden, hebben geen duidelijk hoger risico.

Bij nadere beschouwing blijkt het verhoogde risico voornamelijk veroorzaakt te

worden door het verhoogde risico van deze groep in stad I (bijlage F). Hoewel

ook hier bij multivariate analyse de verhoogde odds ratio voor geen van de

categorieën meer significant is, is de trend met opleiding in stad I in de multiva-

riate analyse wel zwak significant (twee-zijdige p-waarde 0,06). In de overige

steden wordt er geen verhoogd risico gevonden voor kinderen van lager opgeleide

moeders.

In stad I (Nijmegen) vond in 1988 een lokale veiligheidscampagne "Nijmegen

staat op veilig" plaats. Uit de evaluatie van deze campagne bleek dat lager

opgeleide moeders minder vaak deel hadden genomen aan de meest intensieve

vorm van voorlichting (Wortel et al. l99l). Daarnaast werd minder intensieve

voorlichting gegeven door verspreiding van schriftelijk informatiemateriaal. Deze

vorm van voorlichting kan mogelijk eveneens het meeste effect sorteren bij hoger

opgeleide moeders. Uit de effect-evaluatie van deze campagne kwam niet

duidelijk naar voren dat het aantal ongevallen in de totale Nijmeegse bevolking
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door deze campagne was verminderd. Ondanks dat ruim de helft van de kinderen

uit dit onderzoek ten tijde van de campagne nog niet was geboren, is de invloed

van deze campagne toch de enig denkbare verklaring voor het feit dat verschillen

juist in Nijmegen zijn gevonden.

Uit de literatuur blijkt dat een verband tussen ongevalsrisico en SES vooral te

verwachten is voor ernstiger ongevallen. Daarom is ook een analyse uitgevoerd

met alleen die kinderen die in het ziekenhuis behandeld waren (en niet alleen

nagekeken). In deze analyse is het verband met opleiding minder sterk dan in de

analyse waarin alle cases zijn betrokken en ook niet meer significant. Dit geldt

zowel voor alle gemeenten samen (OR voor de groep moeders met onderbouw

middelbaar onderwijs 1,24 [0,85-1,81]) als alleen voor de gemeente Nijmegen

(1,63 [0,86-3,1]).

Het aantal respondenten met een ziekenhuisopname (37) is te klein voor uitge-

breide analyse. Er is wel een trend zichtbaar binnen de cases naar minder

ziekenhuisopnamen bij kinderen van moeders met een hogere opleiding. In de

cÍsegroep worden kinderen van moeders met onderbouw middelbaar onderwijs of

minder, tweemaal zo vaak opgenomen in het ziekenhuis als kinderen van hoger

opgeleide moeders (hierbij is gestratificeerd naar of het kind afkomstig was uit

een gemeente waar een PORS-ziekenhuis v/as gevestigd of niet). De trend van

toenemende kans op ziekenhuisopname met opleiding is het sterkst voor kinderen

die niet uit een gemeente met een PORS-ziekenhuis komen.
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Tabet 5.9: Invtoed van het opteidingsniveau van de moeder op een vatongevat. Het
onderrijsniveau betreft de Iaatst vottooide opteiding.

cestandasrdiseerd odds ratio
percentsge

case groep refere'n- gecorrigeerd voor gecorrigeerd
l=475 tiegroep HooÍptaats voor meeqdere

X=808 factoren'

Atteen basis 16.42 17.2/ '1.07 1.03
onderrijs t0.Z-1.581 t0.ó3-1.ó91

Onderbouv middeLbaar 57.0U 28.82 'l.48 1.22
onderrijs t1.06-2.'tl t0.E2-1.82I

Bover$our middetbaar 22.71 26.9A 0.91 0.87
onderrijs Í0.63-1.311 t0.59-1.291

Hoger onderrijs 23.91 27.01 1.0 1.0
( referenti e cateEorie)

1) Gecorrigeerd voor: Leeftijd rmeder, teeftijd kind, gestacht kind, roonptaats,
rerkende moeder, rerkende vader, een ordergezin, rangorde kind in het gezin, druk
kind, etniciteit.

In de vragenlijst is ook gevraagd naar of de ouders buitenshuis werkten. Dit geeft

een indicatie over het aantal inkomens per huishouden. Uit tabel 5.10 blijkt dat

het risico op een valongeval voor gezinnen waar geen van de ouders buitenshuis

werkt, niet hoger is dan dat voor andere gezinnen.

Tabel. 5.10: Invloed van de arbeidssituatie van het gezin op een vatongevat

Gestandaardiseerd odds ratio
percentsEe

aI te atle gecorrigeerd voor gecorrigeerd
cases referen- roonptaats voor meeqdere
N=509 ten factoren^

ll=812

Geen rerkende ouder 17.11 16.4A 1.05 1.19
Í0.76-1.171 t0.92-1.54t

Een of meer rerkende 82.97 E3.óU 1.00 1.00
ouders

1) Gecorrigeerd voor: LeeÍtijd meder, teeftijd kind, gestacht kirË, roorptaats, een
oudergezin, rangorde kird in het gezin, druk kind, etniciteit. De corretstie tussen
de coëfficiënten van de variabete rel/geen rerkende ouder en de variabete een-otder
gezin is in dit model, tanptijk hoog (0.óó)
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5.4.2 Sexe kind

De sexe van het kind hangt zowel in theorie als in deze data niet samen met enig

achtergrondkenmerk. Daarom is feitelijk correctie voor andere factoren niet

noodzakelijk. In analogie met de andere analysen wordt hier echter ook het

gecorrigeerde effect g,epresenteerd (tabel 5.ll). Het in de literatuur systematisch

gevonden hogere risico voor jongens komt ook in dit onderzoek naar voren. Bij

uitsplitsing van de gegevens naar de stad Nijmegen en de overige referen-

tiegemeenten blijkt het verschil in risico tussen jongens en meisjes in Nijmegen

(1,2 [0,8-1,8]) kleiner te zijn dan dat in de andere gemeenten (1,6 Í1,2-2,2)). Dit

verschil kan echter op toeval berusten.

Tabel. 5.'l 1 : Invtoed van de sexe van het kind oP een vatongeval

percenta9e odds ratio met tussen haakjes het
951 betrourbaarheidsi nterva I

a[ te a[ te
ceses referenten
ll=1'l 17 N=1168

onEecorrigeerd gecorrigeerd voor,
(totate popr.rl.atie) merdere íactoren'

J Ongen

mei s ie

60.2/ 49.0U

39-8X 51.02

1.57
tl.33-1.8n

1 .00

1 -43
t1 .09- t .861

1.00

1) gecorrigeerd voor Leeftijd van kind en noeder, opteiding van de moeder, nerkende
vader, rerkende moeder, eenouder gezin, etniciteit, rangorde van het kind in het
gezin, roonptaats, druk kind.

5.4.3 Leeftijd kind

De leeftijd van het kind verschilt weinig tussen verschillende steden. Omdat er

toch lichte verschillen zijn, worden hier de gewogen percentages gepresenteerd.

Voor de jongste groep (tot 8 maanden) kan een verschillende leeftijdsverdeling

een artefact zijn van het tijdstip waarop de vragenlijsten zijn verspreid: r#anneer

het moment van trekken van de steekproef bijvoorbeeld I maand voor het

versturen van de vragenlijst heeft gelegen, zal de steekproef geen 6 maanden

oude kinderen meer kunnen omvatten. Doordat niet alle ouders de vragenlijst

direct invullen, zal bovendien ook het aantal 7 maanden oude kinderen verlaagd
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zijn. Omdat de tijdstippen tussen de steekproeftrekking en het versturen van de

vragenlijst per gemeente enigszins verschilde, wordt de analyse naar leeftijd hier

beperkt tot kinderen van 9 maanden of ouder.

Tabel 5.12 laat zien dat het aantal valongevallen aan het einde van het eerste

levensjaar duidelijk lager is dan in de latere jaren. Het hoogste risico lijken kin-

deren van 4 jaar en tussen 1,5 en 2 jaar oud te hebben.

Tabet 5.12: Invtoed van de teeftijd van het kind op het risico oP een vatongeval-

Gestandaardi seerd
percentaEe

odds ratio

case groep
N=523

referen-
t i egroep
N=780

gecorrigeerd voor
roonptaats

gecorr i geerd
voor reerdere
factorenr

9-11 maanden

1-1,5 jaar

1,5 - 2 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar (referentie
categor i e )

0.38
r0. 19-0.751

0.78
t0.49-1 .241

0.97
r0.ó4-1.491

0.76
I0.54-',|.091

0.80
t0.56-1.151

1 .00

0.52
I0.25-1.121

0.82
t0.49-1.391

0.96
t0.59-1.57I

0.72
I0.48-1.07]

0.83
t0.56- 1 .231

1 .00

2.92

10.0Í

14.31

24.32

23.92

24.6r

6.2r

10.8U

12.41

26.02

24.14

20.52

1) Gecorrigeerd voor: Leeftijd moeder, opteiding moeder, gestacht kind, roonptaats,
xerkende moeder, rerkerÉe vader, een oudergezin, rangorde kind in het gezin, druk
kind, etniciteit.

Tabel 5.13 geeft de leeftijdsverdeling voor een aantal verschillende typen

ongevallen. Valongevallen waarbij speeltuigen of rijdend speelgoed een rol

spelen, komen vaker voor bij oudere kinderen. Het vallen vanaf een bank, bed,

tafel of commode komt relatief vaak voor bij jonge kinderen (bijna de helft van

de valongevallen in de leeftijdsgroep jonger dan 9 maanden betreft een dergelijk

ongeval). Toch komt dit soort vallen absoluut gezien veel vaker voor bij oudere

kinderen. Struikelen komt relatief het vaakst voor bij kinderen tussen de 1,5 en

3 jaar oud. Het vallen van de trap komt bij kinderen van 4 jaar duidelijk minder

vaak voor dan bij de jongere kinderen.
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IgEg!5!!: Lecfti jdsverdetino Pcr tlpe vatongeval

van van bank, van ri jdend van schcxtt- g$trui- arÉers
trap bed of spectgoed rct, rip, ketd gevatten

ctrríPdc gtijbaan of
kt imrck

(n=t18) (n=183) (n=12ó) (n=124) (n=321) (n=24ó)

jonser 9 3.4A 7.71 0.8il 0.0f 0.0Í 4.9A
maanden

9-11 maanden 4.22 4.42 0.8f 0.82 3-41 1.6/

1-1,5 jaar 8.5I 12.0X 4.gt 2.41 10.9/ 5.71

1,5-2 jaar 14.42 19.'lÍ 6.32 8.91 15.3Í 13.42

2 jaar 39.0t 25.7L 18.31 23.42 30.4 26.01

3 jaar 24.6t 16.91 ?3.8/ 25.81 20-6/ ?4.81

4 jaar 5.91 14.22 16.02 38.7A 19-62 23.6/

5.4.4 Leeftijd moeder

Het risico op een valongeval neemt, zoals op grond van de literatuur verwacht, af

met toenemende leeftijd van de moeder (tabel 5.14). Alteen in de multivariate

analyse is deze trend statistisch significant (p=9,95;.
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Tabet 5.1Ír: tnvtoed van de teeftijd van de meder oP een vatongevat.

Gestandaardi seerd
percentaEe

odds ratio

case groep referen-
N=537 tiegroep

ll=818

gecorrigeerd voor gecorrigeerd
rroonptaats voor meqdere

factoren'

jonger dan 25

25-29 jaar

30-34 jaar

35 jaar en ouder
(referentie catego-
ri e)

'10.4u

25.61

35.5I

28.4/

8.ór

25.0Í

36.3r

30.4

1.42
t0.90-2.231

1.17
t0.84-1.61t

1.04
t0.77-1.411

1 -00

1.79
t0.99-3.21

1.23
t0.82-1.84t

1.14
t0.81-1.61t

1.00

1) Gecorrigeerd voor: opteiding moeder, l,eeftijd kind, gestacht kirË, xoonptaats,
rerkende nrceder, rerkende vàder, een'oudergezin, rangorde kind in het gezin, druk
kind, etniciteit.

5.4.5 Gezinssamenstelling

Tabel 5.15 geeft de invloed van de rangorde van het kind in het gezin aan; tabel

5.16 de invloed van het aantal kinderen. Deze twee variabelen zijn uiteraard niet

onafhankelijk: een middelste kind kan alleen uit een gezin met 3 of meer kin-

deren komen. De hypothese dat ouders bij een eerste kind het ouderschap nog

moeten leren, en dat daardoor het kind meer risico's loopt, wordt door deze

gegevens niet ondersteund. Omdat het risico vooral voor oudste en middelste

kinderen lijkt te zijn verhoogd, zou het feit of het kind een jonger broertje of

zusje heeft een rol kunnen spelen. Omdat het hier gaat om kinderen van 4 jaar of
jonger, betekent dit dat er de laatste jaren gezinsuitbreiding heeft plaats gehad.

\Vanneer we alleen kijken naar kinderen jonger dan 2 jaar (waarbij de geboorte

van een jonger broertje of zusje dan vrijwel altijd minder dan een jaar geleden

zal hebben plaatsgevonden), dan hebben de kinderen met een jonger broertje of

zusje een driemaal zo hoog risico op een valongeval als die zonder een jonger

broertje of zusje (OR 3,0 [0,9-9,7]. Hoewel de aantallen waarop deze resultaten

zijn gebaseerd klein zijn, en het verhoogde risico slechts zwak significant is
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(p=0,09), lijkt het er op dat de veranderingen die gepaard gaan met de komst van

een nieuw kind het risico op een valongeval verhogen.

Tabel 5.15: lnvtoed van de gezinssamnstetting op een valongevat.

Gestandaardi secrd odds ratio

caSc groep
]l=533

refcren-
tiegroep
ll=821

gecorrigeerd voor
r.ooíptaats

gecorri geerd
voor meqdere
fectoretr'

rauroré in gezin

enig kind (refercn'
tie c8tcAorie)

or.rdste kind

middetste kind

jongste kind

heeft jsEcr
brertie of zusje

ja

nee

27.22

20.8Í

11.71

40.41

30.3r

18.02

7.97

43.81

1.00

r.28
t0.90-1.831

1.59
I1.00-2.53t

1 .03
t0.77-1.38

1.00

1.2'
t0.81-1.87j

1.8ó
t1.09-3.2!

r.08
t0.z-1.531

1.31
t0.94 - I .841

1.00

32.42

67.62

25.U

74.2t

1.39
Il .07- 1 .811

t.00

1) Gecorrigeerd voor: Lecfti jd nroedcr, opteiding mder, teefti jd kind, .gestach! kjÍd,
roonptaàts, rerkende- noedér, rerkcide yader, één-oudergezin, druk kind, etniciteit

Het aantal kinderen in het gezin heeft geen duidelijke invloed op het risico op

een ongeval (tabel 5.16).

De kinderen die maar met één ouder wonen, vormen een duidelijke risico-groep

(tabel 5.17).
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Tabel, 5.16: Invtoed van het aantal kinderen in een gezin op een vatongevat.

GestarÉaardiseerd odds ratio
percentsge

casc groep refererr- gecorrigeerd voor gecorrigeerd
ll=543 tiegroep roorptaats

)t=E2ó
voor meerdere
factorenl

1 kind 26.A 50.3U 1.00 1.00
(referentie catego-
rie)

2 kinderen 50.31 44.01 1.30 1.26
t0.98-1.72t t0.91-1.7ót

3 kindere'n t3.ll 16.3t 0.88 0.9E
t0.59-1.30t to.ól-1.541

4 kinderen 9.82 9.4/ 1.22 1.47
t0.z-1.93t t0.84-2.61

1) Gecorrigecrd voor: Leeftijd nneder, opteiding roeder, teeftijd kind, gestacht.kind,
roonptaats, rerkende meder, rerkende vader, één-oudergezin, druk kind, ètniciteit.

ïabel, 5.17: tnvtoed van het uonen [Et tuee ouders in het gezin op een vatongevat.

Gestandaardiseerd odds ratio
percentrgc

atte atte gecorrigeerd voor gecorrigeerd
cases referenten noonptaats voor merdere
1{=540 X=823 factoren

Een ouder 17.7A 10.77 1.72 1.68
Í1.20-2.41 tl .10-2.61

Trec orders (refe- &3.3I 89.32 I.00 I.00
rentiecategorie)

1) Gecorrigeerd voor: Leeftijd moeder, teeftijd kirË, gestacht kind, Hoonptaats,
rerkende moder, rangorde kind in het gezin, etniciteit, druk kind, opteiding
moeder.

5.4.6 Werkzaamhedenouders

Zowel het werkzaam zijn van de vader als van de moeder hebben geen duidelijk

effect op het risico op een valongeval (tabel 5.18 en 5.19). Voorzover er een trend

is, is die in beide gevallen dat het niet werken van de ouder het risico op een

valongeval verkleint. Dit effect is echter verre van statistisch significant.
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Tabet 5.18: Invtoed van het rerkzaam zijn van de moeder op een vatongeval.

cestandaardiseerd odds ratio
percentegc

case groep referen- gecorrigeerd voor gecorrigeerd
il=4&6 tiegroep r.ootplaats voor nreSdere

X=EIO factoren-

fut t-tim

part - t ií!e

Herkt niet
( referent i e
catecori e)

7.2A 7.4 1.01 1.25
to . ó1 - t .68I l0 -73'2 -21

38.6U 36.4 Í .10 1'17
t0.84-1.431 t0.8ó-1.ó01

54.41 56.61 1.00 1.00

1) Gecorrigeerd voor: Leaf ti id rbe(lcr, teef ti jd kiÍrd, gestecht kind, Ioonptaats,
opteiding moder, rerkende vadcr, een oudergezin, druk kind, rangorde kind in het
gezin, etniciteit.

Tabet 5.19: Invtoed van het rerkzaan zijn van de vader op een valongevat.

Gestandaardiseerd odds ratio
percentage

case groep referen- gecorrigeerd voor gecorrigeerd
tld38 tiegroep HoonPtaats voor rneeqdere

l=737 factoren'

fut t -tim

Part- t iíle

xerkt niet
( referent i e
categori e)

81.7t 77.82 1.00 1.00

8.0Í 9.1/ 0.82 o.9z
10.51-1.321 t0.55-1.55t

to.3u t3.1U 0.74 0.70
t0.49-1.12t t0.42-1.17J

l) Gecorrigeerd voor: Leeftijd nroeder, opteiding moeder, teeftijd kind, geslacht kind,- 
roonptaàts, Herkende noeder, druk kind, rangorde kind in het gezin, etniciteit.

5.4.7 Etniciteit

Zoals uit tabel 5.20 blijkt, hebben kinderen van Nederlandse ouders een iets

hoger risico op een valongeval dan die van buitenlandse ouders. Voor alle

groepen buitenlanders samen is dit statistisch significant (p=0,04), voor de

afzonderlijke groepen uit tabel 5.20 niet.
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Tabel. 5 .20: Invtoed van etniciteit (genreten sts de taal die met het kirË gesproken
rordt ) .

Gestandaardi seerd
percentsEe

odds ratio

case groeP
ll=543

referen-
t i egroep
ll=824

gecorrigeerd voor gecorrigeerd
roonplaats voor neerdere

factoren

Surinaams / Turks /
lilarokkaans

Engets / Frans /
Duits /Scandinavisch

Overig niet-Neder-
Iands

)ledertands (inctu-
sief Fries en dia-
Iecten) (referentie

6.01

1.52

1.9A

90.7t

7.71

2.74

3.0r

%.6/

0.73
r0.45-1.191

0.50
t0.21-1.211

0-ó1
r0.29- 1 .29t

1 -00

0.79
t0.45- 1 .461

0.19
t0.17-1.40I

0.ó8
r0.28- I .óóI

1.00

categori e)
) Gecorr voor: Leeft I JO KITNI, gestscht kiÍÉ, aats,

opteiding rrieder, yerkerde moeder,
rangorde kind in het gezin.

rerkende vader, één-oudergezi n, druk kind,

5.4.8 Behuizing

Tabel 5.21 geeft een overzicht van het verband tussen het type behuizing en

valongevallen. Zowel het wonen in een huis met I trap als het wonen in een huis

met een tuin blijken het risico op een valongeval te verhogen. rrYanneer we de

ongevallen opsplitsen naar ongevallen die binnenshuis of die buitenshuis plaats-

vonden, dan blijkt het hebben van een huis met een tuin, zoals te veru/achten,

met name het risico op een ongeval buitenshuis significant te verhogen (odds

ratio voor het hebben van een grote tuin ten opzichte van het niet hebben van een

tuin:2,9 [,05-7,7]). Het risico op een ongeval binnenshuis is licht en niet

significant verhoogd. Het is dus niet zo, dat bij het ontbreken van een tuin het

kleinere aantal ongevallen buitenshuis wordt gecompenseerd doordat er meer

ongevallen binnenshuis plaatsvinden.

Het wonen in een huis met één trap verhoogt zowel het risico op een ongeval

buiten (odds ratio 2,0 [,05-3,8]) als het risico op een ongeval binnen (odds ratio

1,85 [,04-3,3]). Het hogere risico binnenshuis valt bovendien maar voor de helft

te verklaren door een extra aantal vallen van de trap. Het wonen in een huis met
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één trap zal daarom waarschijnlijk gecorreleerd zijn aan een meer algemene

risicofactor. In de volgende paragraaf zullen we daar verder op in gaan.

Het effect van het wonen in een relatief ruim huis is maar zwak significant. Dit

is eveneens een factor die even sterk van invloed is op ongevallen binnenshuis als

op die buitenshuis.

Tabet 5.21: InvLoed van behuizing oP het risico op valongevatten.

Gestandaardi seerd
percènt89e

odds ratio

case groeP refcrentie- gecorrigeerdvoor gecorrigeerd
sroep r.ooírptaats ïlloffiro"."

Adrtal trafeír
geen trap (referen-
tie categorie)

1 trap

2 trappen

3 of meer trappen

Tuin

geen tuin (referen-
tie categorie)

kteine tuin (<25 m2)

middetgro;e tuin
(25-100 m")

grote tuÍn
(> loo m")

Relatieve grootte
vm de utirqg

meer dan 4 kamrs
per 3 personen

0.75 tot 'l persoon
per kamr

1 kamr per persoon

meer dan I persoon
per kartr (referen'

X=507

16.3Í

33.lU

42.14

8.52

)l=500

?2.34

12.31

52.52

12.41

ll=500

18. t1

34.32

3'.t.7r

15.94

l=E27

19.3U

21.1/

47.97,

f .74

ll=820

28.62

10.32

50.82

10.3U

N=E20

16.6r

28.82

36.57

18.24

1.00

1.99
Í.1.24-3.?l

1.14
Í0.75-1.741

0.99
t0.52- Í .891

1 .00

1.96
I1.Í7-3.3t

1.52
Í1.06-2.21

1.80
t0.95 -3.41

't.00

1.99
tl.22-3.21

1.06
t0.ó7-1.701

0.96
t0.60- 1 .531

1 .00

2.0
t1.18-2.9I

1.89
Í1.22-2.91

2.4
tl.36-4.3t

1.26
t0.82- 1 .94t

1.31
t0.90- 1 .92I

't .00
t0.ó9-1.44t

1.00

1.46
r0.80-2.n

r -ó9
tl.04-2.8I

1.12
Í0.72-1.761

1.00

tie c ie)
) Gecorr

rerkerde moeder, opLeiding moeder,
rangorde kind.

ges tscht 8ats,
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5.5 Waarom meer valongevallen in de risicogroepen?

In de vorige paragraaf werden extra risico's gevonden voor jongens, kinderen van

I jaar of ouder vergeleken met kinderen onder de I jaar, kinderen van jonge

moeders, middelste kinderen, kinderen uit één-ouder gezinnen, Nederlandse

kinderen vergeleken met buitenlandse kinderen en kinderen die wonen in een

huis met I trap of met een tuin. Een minder duidelijk verhoogd risico werd

gevonden voor kinderen van moeders met als hoogste opleiding onderbouw

middelbare school en voor kinderen met een jonger broertje of zusje.

In deze paragraaf wordt nagegaan welke verklaringen het materiaal dat in dit

onderzoek is verzameld biedt voor deze extra risico's.

De verklaring voor verschillende risico's voor kinderen uit verschillende leef-

tijdsgroepen ligt voor de hand: de ontwikkeling van steeds meer motorische vaar-

digheden zal de ongevalskans sterk beïnvloeden. Naar verdere verklaringen van

de verschillen tussen leeftijdsgroepen is daarom niet verder gezocht.

Het zoeken naar verklaringen aan de hand van de in dit onderzoek verzamelde

gegevens is als volgt aangepakt:

In een aantal gevallen bleek de hoogte van risico's te veranderen wanneer

meerdere achtergrondfactoren in de analyse werden betrokken. Allereerst zal

voor deze gevallen worden nagegaan hoe dat komc dit geeft een verklaring van

de univariate verbanden.

Vervolgens is bekeken of concrete risicofactoren ten grondslag zouden kunnen

liggen aan een verhoogd risico voor een bepaalde groep. Daartoe wordt bekeken

of er een verband bestaat tussen de hoogte van de maatregelenscore, die ook in §

5.3.2 werd gebruikt en de gevonden risicogroepen. Omdat deze risicogroepen in

de casegroep oververtegenwoordigd zijn, zou dit de analyse kunnen vertekenen.

Daarom is deze analyse uitgevoerd op alleen de referentiegroep (N=l l9l).

Tot slot is bekeken of een bepaald type ongeval in

vaker voorkwam en is bekeken of maatregelen die
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voorkomen en die uit de analyse in § 5.3.3 als effectief naar voren kwamen (nl:

het gebruiken van traphekjes, het niet laten slapen in een hoogslaper, het

aanbrengen van antislip onder kleden en het aanwezig zijn van een zachte

ondergrond onder speeltuigen) samenhangen met de risicogroep. De analyse naar

de samenhang tussen de concrete maatregelen en risicogroep werd eveneens alleen

in de referentiegroep uitgevoerd.

Opleiding van de moeder

Het verhoogde risico voor kinderen van moeders met onderbouw middelbaar

onderwijs blijkt na opname van meerdere achtergrondvariabelen in het model

minder hoog en niet langer statistisch significant te zijn. Nader bekeken blijken

het vooral de leeftijd van de moeder en (in veel mindere mate) het hebben van

een druk kind te zijn die dit veroorzaken. Het risico voor moeders met alleen

basisonderwijs wordt iets hoger wanneer etniciteit in het model wordt

opgenomen. De overige variabelen oefenen weinig invloed uit op het risico per

opleidingsniveau.

Het aantal door de ouders getroffen maatregelen (de maatregelenscore) vertoont

geen verband met het opleidingsniveau van de moeder.

Van de verschillende typen ongevallen komt het vallen van de trap relatief vaak

voor bij kinderen van moeders met alleen basisonderwijs (p-waarde voor het

verschil met moeders met hoger onderwijs: 0,08)*. Daarom is eveneens het

verband tussen opleidingsniveau van de moeder en het gebruik van traphekjes

bekeken; er blijkt een duidelijk verband te staan (tabel 5.22).

- 
Hierbij is rekening gehouden

huis.
met het al dan niet aanwezig zijn van een trap in
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ïabet 5.22: De aaruezigheid van traphekjes in de referentiegroeP naar opteidings-
ntveau.

ooteidins rmeder
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zie tekst bij tabet E.2
Oe an6tyses zijn verricht op de deetgroep kinderen vanaf 9 maanden tot 2,5 jaar,
ronend in een huis met minimaat één trap die niet door deuren xordt sfgestoten

Concluderend kan worden gezegd dat het verband tussen opleidingsniveau van de

moeder en valongevallen voor een deel is toe te schrijven aan de lagere leeftijd

van moeders met onderboulv middelbaar onderwijs. Daarnaast geldt dat het

minder vaak aanbrengen van traphokjes door moeders met een lagere opleiding

samengaat met het relatief iets vaker van de trap vallen van hun kinderen.

Sexe kind

Het opnemen van meerdere variabelen in het model oefent weinig invloed uit op

het relatief risico voor de variabele sexe van het kind. De lichte reductie van het

relatief risico voor jongens is voornamelijk het gevolg van het toevoegen van de

variabele over hoe druk het kind is.

Het aantal door de ouders getroffen maatregelen (de maatregelenscore) is hoger

voor meisjes dan voor jongens. Het type ongeval verschilt niet veel tussen de

sexe, al is het sexeverschil kleiner dan gemiddeld voor het vallen van speeltuig.

Ten aanzien van concrete maatregelen in huis valt op dat jongens iets vaker dan

meisjes in een hoogslaper slapen (16% tegen l0% van de jongens resp. meisjes die
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in een bed slapen). Binnen de valongevallen is het uit bed vallen bij jongens

echter niet meer oververtegenwoordigd dan bij andere ongevallen.

Concluderend kan gezegd worden dat het hogere risico dat jongens lopen ook

gepaard gaat met het treffen van iets minder maatregelen door de ouders.

Daarnaast worden jongens door hun ouder vaker als druk benoemd.

LeeÍtijd van de moeder

Het risico voor moeders jonger dan 25 blijkt toe te nemen na opname van

meerdere factoren in het model. Dit is vooral het gevolg van opname van leeftijd

van het kind en (in mindere mate) van etniciteit en opleidingsniveau van de

moeder. De odds ratio voor kinderen van moeders jonger dan 25 ten opzichte van

35+ moeders bedraagt, wanneer alleen rekening wordt gehouden met woonplaats,

leeftijd en geslacht van het kind, 1,82 [1,10-3,0]. (Dit was 1,42 [0,90-2,21 bii

alleen correctie voor woonplaats). De veranderingen die in dit risico optreden

wanneer etniciteit en opleiding van de moeder in het model worden opgenomen,

werken elkaar tegen. Opname van beide tegelijkertijd heeft daarom nauwelijks

effect.

Het aantal door de ouders getroffen maatregelen neemt licht toe met de leeftijd

van de moeder (p-waarde trend-toets 0,06). Kinderen van moeders jonger dan 25

jaar vallen relatief vaker van de trap en van de commode, maar minder van

rijdend speelgoed of speeltuig. Alleen voor het vallen van de commode is dit te

verklaren uit de jongere leeftijd van deze kinderen. Het vallen van de trap is bij

kinderen van jonge moeders vooral verhoogd voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Het vallen binnenshuis neemt af met toenemende leeftijd van de moeder, en het

vallen buitenshuis neemt toe.

Voor wat betreft de maatregelen zien we dat oudere moeders vaker kleden

hebben waaronder antislip is aangebracht. Verder gebruiken moeders onder de 25

minder vaak traphekjes: 53% van hen heeft geen enkel hekje aangebracht, tegen

330ó van de overige moeders*.

* 
Berekend op alleen de moeder met een kind van 9-30 maanden en trappen in

huis.
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Concluderend kan worden gesteld dat naast een extra risico voor kinderen van

jongere moeders ook een zwak verband wordt gevonden tussen de leeftijd van de

moeder en het aantal getroffen maatregelen. Op zich kunnen de exra maat-

regelen die oudere moeders treffen in dit materiaal maar een klein deel van de

reductie van het risico verklaren. Voor het vallen van de trap is het verschil

waarschijnlijk wel voor een deel te verklaren uit het verschillend gebruik van

traphekjes.

Aantal en rangorde van de kinderen in het gezin

Bij opname van meerdere factoren in het multivariate model treden vooral

veranderingen op in het risico voor het middelste kind, en (daaraan gerelateerd)

voor kinderen uit een gezin van 3 of meer kinderen. Hierbij speelt niet één

bepaalde factor de hoofdrol. Het relatief risico gaat bij het toevoegen van vrijwel

alle variabelen iets omhoog; alleen correctie voor de leeftijd van het kind zorgt

voor een kleine verlaging.

Het aantal getroffen maatregelen is in overeenstemming met het hogere relatief

risico ook het laagste voor het middelste kind.

Wat betreft de type ongevallen zijn er geen duidelijke ongevallen die bij mid-

delste kinderen meer voorkomen (alleen struikelen binnen komt juist minder

voor). Ook voor afzonderlijke maatregelen zijn er geen duidelijk verbanden

zichtbaar.

Een deel van het verband zou kunnen worden toegeschreven aan het hebben van

een jonger broertje of zusje. Ook voor kinderen met een jonger broertje of zusje

worden minder maatregelen getroffen. Binnen de valongevallen, vallen kinderen

met een jonger broertje of zusje relatief vaak van rijdend speelgoed of speeltuig.

Dit valt echter te verklaren uit hun gemiddeld hogere leeftijd. Ook het feit dat

zij relatief vaker in een hoogslaper slapen valt voor een deel uit het leeftijdsver-

schil te verklaren. Het hogere risico van kinderen met een jonger broertje of

zusje is vrijwel geheel op rekening te schrijven van de kinderen beneden de 2

jaar. Daardoor ondersteunt het materiaal de hypothese dat het vooral de verande-

ringen bij de komst van een nieuw kind zijn, die het risico verhogen.
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Concluderend kan gezegd worden dat het hogere risico dat middelste kinderen en

kinderen met een jonger broertje of zusje lopen samengaat met het treffen van

minder maatregelen door de ouders. Daarnaast wordt het hogere risico van kinde-

ren met een jonger broertje of zusje voor een belangrijk deel veroorzaakt door

een hoger risico voor kinderen waarbij dit jongere broertje of zusje in het

afgelopen jaar is geboren.

Eén-ouder gezin

Het verband tussen éénouder-gezin en valongevallen blijft vrijwet hetzelfde bij

correctie voor andere achtergrondfactoren.

Er is geen verband tussen één-ouderschap en het treffen van maatregelen.

De ongevallen van kinderen uit een één-ouder gezin betreffen relatief vaak een

val uit bed, maar minder vaak van de trap of van een speeltuig. Dat zij minder

vaak van de trap vallen, komt doordat zij vaker in een huis zonder trap wonen.

\ilanneer hier rekening mee wordt gehouden verdwijnt dit verschil grotendeels-

rilat betreft afzonderlijke maatregelen, is de ondergrond onder speeltuigen waar

kinderen uit één-oudergezinnen spelen, minder hard dan in de andere gevallen.

Verder brengen alleenstaande ouders minder vaak traphekjes aan (56% heeft geen

traphekjes tegen 33% van de overige ouders). Hun kinderen slapen verder iets

minder vaak in een hoogslaper.

Concluderend valt te zeggen dat het extra risico voor kinderen uit een één-ouder

gezin niet samengaat met het treffen van minder veiligheidsmaatregelen. Boven-

dien zijn de verschillen die er zijn ten aanzien van het treffen van concrete

maatregelen niet geheel consistent met het type valongeval dat bij deze kinderen

verhoogd voorkomt. Een kleiner aantal traphekjes gaat niet samen met een

duidelijk verhoogd risico om van de trap te vallen. Ook het minder slapen in een

hoogslaper gaat samen met vaker uit bed vallen.

Wel consistent zijn de bevindingen over de ondergrond onder speeltuigen waar

deze kinderen spelen: gemiddeld iets zachter bij deze groep andere kinderen.

Eveneens komen relatief minder kinderen uit deze groep als gevolg van een val

van een speeltuig op de EHBO.
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Etniciteit

De odds ratio's voor deze variabele veranderen niet bij correctie voor meerdere

variabelen.

Het aantal maatregelen dat door ouders wordt getroffen (de maatregelenscore) is

lager voor buitenlandse ouders dan voor Nederlandse ouders (p=0,01). Dit is

anders dan verwacht op grond van het gevonden lagere risico voor kinderen van

buitenlandse ouders.

Buitenlandse kinderen vallen vaker van de trap: van de kinderen die wonen in

een huis met een trap is dit 24% van het aantal ongevallen, tegen 12% bij
Nederlandse kinderen. Dit betekent dat het lagere risico dat buitenlandse kin-

deren hebben op een valongeval, niet bestaat voor vallen van de trap. Mogelijk is

dat risico zelfs hoger. Daartegenover staat een lager aantal valongevallen van

rijdend speelgoed of speeltuig. Verder vallen buitenlandse kinderen t.o.v.

Nederlandse kinderen relatief vaker binnenshuis en minder vaak buitenshuis.

Het aanbrengen van traphekjes doen buitenlandse ouders minder vaak dan

Nederlandse ouders (54% tegen 32% heeft geen traphekjes). Ook zeggen buiten-

landse ouders dat hun kind vaker bank of bed "als trampoline gebruikt" en dat er

geen rand langs de hoogslaper aanwezig is.

Concluderend kan gezegd worden dat het lagere risico voor kinderen van buiten-

landse ouders niet samengaat met het treffen van een groter aantal maatregelen.

Ten aanzien van traphekjes zijn de bevindingen echter wel consistenc buiten-

landse ouders brengen minder vaak traphekjes aan en dit gaat samen met een

relatief groter aantal valongevallen van de trap in deze groep.

Behuizing

Het verhoogde risico voor het wonen in een huis met één trap verandert niet

wanneer gecorrigeerd wordt voor andere achtergrondfactoren.

Het hebben van één trap hangt samen met het type woning: waarschijnlijk betreft

dit voor een groot deel woningen uit de sociale woningbouw.

Het aantal trappen hangt niet samen met het aantal door ouders getroffen

maatregelen.
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In huizen zonder trappen vallen uiteraard ook geen kinderen van de trap. [n

huizen zonder trap vallen kinderen daarentegen vaker van bed en verder struike-

len zij vaker binnenshuis. In huizen met maar één trap vallen kinderen ten

opzichte van huizen met meer trappen eveneens vaker van bed.

In huizen met maar één trap zijn minder vaak traphekjes aangebracht (40% tegen

2l% van in andere huizen met trappen). Van de overige maatregelen neemt de

hardheid van de ondergrond onder speeltuigen waar kinderen spelen toe met het

aantal trappen in huis. Zo neemt het percentage kinderen dat speelt op speeltui-

gen waaronder rubber tegels liggen toe van 7% bij kinderen die wonen in een

huis met 3 trappen tot 28% bij kinderen die wonen in een huis zonder trappen.

Binnen het aantal val-ongevallen is eveneens een tendens naaÍ minder valonge-

vallen van speeltuigen al is dit net niet significant (p-waarde trend-toets 0.06).

Het risico op een valongeval neemt toe met het hebben van een tuin. Dit risico

neemt toe wanneer er meerdere variabelen in het model worden ingevoerd. Dit is

vooral te danken aan het opnemen van de variabelen één-ouder gezin en leeftijd

van de moeder.

Het aantal maatregelen dat door ouders wordt getroffen hangt eveneens niet

samen met het hebben van een tuin.

Een type valongevallen dat relatief meer voorkomt bij toenemende grootte van de

tuin is het vallen van een speeltuig. Verder komt, net zoals bij huizen zonder

trap, het vallen van bed en het struikelen binnenshuis relatief vaker voor bij

kinderen die in een huis zonder tuin wonen. t#anneer rekening wordt gehouden

met het al dan niet aanwezigzijn van een trap, vallen kinderen die wonen in een

huis zonder tuin ook relatief vaker van de trap.

\Vat betreft concrete maatregelen, blijkt er een verband te zijn tussen het

aanbrengen van traphekjes en de grootte van de tuin. Ook verschilt de rapportage

van ouders over hoe vaak hun kind bank of bed als trampoline gebruikt met de

grootte van de tuin: hoe groter de tuin, hoe minder vaak kinderen op bed of bank

springen. Ook de hardheid van de ondergrond onder speeltuigen hangt samen met

het hebben van een tuin: met een grotere tuin neemt de hardheid toe. In het bij-

zonder is het aantal speeltuigen dat op g,ras staat hoger bij ouders die in een huis

met een grote tuin wonen.
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Het risico bij ruim behuisd zijn, neemt eveneens toe bij het corrigeren voor

meerdere factoren. Dit is vooral het gevolg van het opnemen van de variabele

"rangorde van het kind in het gezin". Deze factor heeft in dit model (met de

factor "relatieve grootte van de woning") een nog sterkere invloed dan blijkt uit

tabel 5.21.

De relatieve grootte van de woning hangt samen met het aantal door de ouders

getroffen maatregelen: de minst ruimbehuisde ouders (die in een huis wonen met

minder kamers dan er personen in het huishouden zijn) treffen minder maatrege-

len.

Het type ongeval vertoont geen duidelijk samenhang met het relatieve grootte van

de woning. Van de afzonderlijke maatregelen blijken de minst ruimbehuisde

ouders minder traphekjes te hebben: 59% van hen heeft geen traphekjes, tegen

3l% van de overige ouders.

Concluderend:

Het wonen in een huis zonder tuin, of in een huis zonder trap, of in een relatief

klein huis hangt met elkaar samen. We zien voor deze factoren dan ook gedeelte-

lijk gelijksoortige patronen. Zowel een groter aantal trappen in huis als het

hebben van een tuin gaan samen met een hoger bezoek aan de EHBO als gevolg

van het vallen van een speeltuig, en met het spelen op speeltuig waaronder een

hardere ondergrond ligt.

Er is weinig relatie met de maatregelenscore. Alleen krapbehuisde ouders treffen

minder maatregelen, en dit is tegengesteld aan wat verwacht wordt op grond van

de eerder lagere ongevalskans van hun kinderen.

Er is een relatieve toename van vooral ongevallen binnenshuis met het afnemen

van het aantal trappen of het verkleinen van de tuin. Het extra aantal ongevallen

met het toename van het aantal trappen of de grote van de tuin vindt dus vooral

buitenshuis plaats. Omdat de maatregelenscore alleen maatregelen binnenshuis

omvat, is het gebrek aan verband daarom verklaarbaar.

Yoor kinderen die wonen in een huis zonder tuin zie je bovendien dat het relatief

grotere aantal valongevallen vanaf een bed verklaard zou kunnen worden doordat

kinderen vaker een bed of bank als trampoline gebruiken, en het vaker van de

trap vallen door het minder aanwezig zijn van traphekjes.
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DISCUSSIE EN CONCLUSIES

In dit hoofdstuk plaatsen we enkele kanttekeningen bij de resultaten van dit

onderzoek. In §6.1 wordt begonnen met een bespreking van de vertekening van

de resultaten die het gevolg zou kunnen zijn van de gehanteerde onderzoeksopzet.

§6.2 gaat apart in op de verschillende gevonden resultaten. In §6.3 geven $'e tot

slot de conclusies van dit onderzoek.

6.1 Opzet van de studle

Het hier uitgevoerde onderzoek is een zgn. cÍse-referent studie. Een dergelijke

onderzoeksopzet is vergeleken met andere typen onderzoeken extra gevoelig voor

vertekeningen van de resultaten door onvolkomeiheden in de opzet. Net zoals bij

anders opgezette studies geldt dat groepen die vergeleken worden (hier

bijvoorbeeld kinderen van moeders met een lage opleiding met kinderen van

moeders met een hoge opleiding of kinderen in huizen met traphekjes met

kinderen in huizen zonder traphekjes) vergelijkbaar moeten zijn wat betreft voor

het onderzoek relevante factoren. Hier gaan we in § 6.1.1 op in. Daarnaast geldt

eveneens voor iedere studie naar effecten van maatregelen dat om een effect te

kunnen vinden, het ook aannemelijk gemaakt moet kunnen worden dat dit effect

in voldoende mate met die maatregel samenhangt. Dit wordt besproken in § 6.1.2.

Daarnaast geldt bij een case-referent studie nog de eis dat de referentiegroep

afkomstig is uit dezelfde populatie als de casegioep. Dit wordt in § 6.1.3

besproken.

6.1.1 Vergelijkbaarheid van risicogroepen

Bij het onderling vergelijken van twee of meer groepen bestaat de eis dat deze

vergelijkbaar zijn. Wat vergelijkbaar is, is echter een kwestie waarover

verschillende meningen bestaan. Neem als voorbeeld de constatering dat kinderen

van alleenstaande ouders minder vaak van de trap vallen. Dit is verklaarbaar door
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het feit dat alleenstaande ouders veel vaker in een huis zonder trappen wonen. Je

kunt nu van mening zijn, dat omdat alleenstaande ouders minder vaak in een huis

met een trap wonen, ze voor vallen van de trap niet zonder meer vergelijkbaar

zijn met de overige ouders en dat de "goede" vergelijking die is waarbij

alleenstaande ouders die wonen in een huis met een trap worden vergeleken met

de overige ouders die wonen in een huis met een tÍap. Het is echter ook

verdedigbaar om te zeggen dat het wonen in een huis zonder trappen een

eigenschap is van de groep alleenstaande ouders, en dat je daarom juist geen

rekening moet houden met het aantal trappen. In dit rapport is daarom gekozen

voor het presenteren van zowel bruto als gecorrigeerde cijfers, zodat de lezer zich

hier zelf een mening over kan vormen. In ieder geval is in dit voorbeeld duidelijk

dat het verschil in risico op een valongeval tussen één-ouder- en twee-

oudergezinnen voor een deel wordt verklaard door het verschil in de

aanwezigheid van een trap in huis.

Het voorbeeld hierboven betreft vergelijkbaarheid ten aanzien van een in dit

onderzoek gemeten variabele. Problematischer echter is onvergelijkbaarheid op

punten waar in het onderzoek niet naar is gevraagd. Als voorbeeld: kinderen die

spelen op een speeltuig dat op gras staat, hebben een verhoogd risico. Dit zou

kunnen komen doordat speeltuigen die op gras staan vaker privé speeltuigen zijn,

waar kinderen langer en vaker op spelen. Omdat in dit onderzoek niet is

gevraagd naar de duur van het gebruik, blijft dit speculatie.

Omdat vergelijkbaarheid van geval tot geval moet worden beoordeeld, zal deze

vergelijkbaarheid steeds een punt van aandacht zijn bij de bespreking van de

resultaten in § 6.2 en de conclusies in § 6.3.

Een derde punt van vergelijkbaarheid is de vergelijkbaarheid in

informatieverzameling. Dit onderzoek is uitgevoerd met een schriftelijke

vragenlijst. Het is mogelijk dat sommige groepen de vragenlijst anders

interpreteren dan andere. Met name ouders voor wie Nederlands niet de

moedertaal is, zouden vragen vaker verkeerd geïnterpreteerd kunnen hebben.

Daarnaast kan ook de mate waarin sociaal wenselijke antwoorden worden

gegeven, of de mate naarin men genuanceerd antwoordt verschillen tussen

groepen. Dit alles betekent dat de uitkomsten van dit onderzoek met de nodige

voorzichtigheid moeten worden behandeld.
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6.1.2 De gebruikte effectmaat valongevallen

Bij het interpreteren van de verbanden die in dit onderzoek zijn gevonden moet

er aan gedacht worden dat het onderzochte effect het risico is om als gevolg van

een valongeval op de EHBo-afdeling van een ziekenhuis te komen. Een verhoogd

risico daarop kan op drie manieren tot stand komen: door een hogere kans om te

vallen; door een hogere kans om bij een val ernstig letsel op te lopen, en door een

hogere kans om in geval van letsel op een EHBO-afdeling terecht te komen en

niet bijvoorbeeld alleen bij de huisarts. Het is dus mogelijk dat een hoger risico

om te vallen in dit onderzoek niet is gevonden omdat dit wordt gecompenseerd

door een lagere kans om ingeval van een ongeval op de EHBO van een ziekenhuis

terecht te komen.

Valongevallen kunnen daarnaast op vele verschillende manier tot stand komen en

tot letsel leiden. Daarbij zullen telkens andere determinanten een rol spelen:

traphekjes helpen alleen tegen het van de trap vallen, antislip onder kleden

aanbrengen alleen tegen het uitglijden over losse kleedjes. Het betreft hier dus

een qua determinanten niet altijd homogene groep ongevallen.

Met de aantallen kinderen \vaaÍover voor dit onderzoek informatie is, kan

wanneer alles meewerkt nog net een verhoging van het risico met ruwweg l/4

worden vastgesteld. Dit betekent dat het effect van een determinant die maar op

I van de 4 valongevallen van invloed is, alleen maar gedetecteerd kan worden

wanneer deze determinant ook vrijwel alle gevallen van dit type valongeval

i,oorkómt of veroorzaakt. Een voorbeeld: een voldoende gebruik van traphekjes

kan bij kinderen onder de 2 jaeir 80% van het aantal valongevallen van de trap

voorkómen. Valongevallen van de trap van kinderen onder de 2 jaar vormt 3%

van het totaal aantal valongevallen. Totaal kan dus 2* 0lo van de valongevallen

voorkomen worden door het plaatsen van traphekjes. Zo'n klein verschil kan in

deze onderzoeksopzet niet worden gedetecteerd. Dit is in dit onderzoek opgelost

door voor concrete maatregelen telkens te kijken naar alleen de relevante typen

ongevallen. Daardoor nemen dan de aantallen kinderen waarvan de informatie

relevant is 8f, en daarmee kunnen alleen nog sterke effecten worden

gedetecteerd. Voor het vallen van de trap is dat goed mogelijk omdat dit een vrij

homogeen type ongeval is. Een aantal andere typen valongevallen (bijvoorbeeld
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val op gelijke hoogte binnenshuis) is zelf ook al heterogeen, en het aantonen van

de effectiviteit van maatregelen om deze ongevallen te voorkomen wordt

daardoor moeilijk.

De hier gekozen onderzoeksopzet leent zich daarom vooral voor determinanten

die inwerken op de algemene ongevalskans of de algemene kans op een letsel bij

een valongeval, ongeacht het type val. Dit zijn tevens determinanten waarvan het

werkingsmechanisme dan onduidelijk is. Om meer zicht te krijgen op deze

werkingsmechanismen is eveneens bestudering van een meer homogeen type

ongeval noodzakelijk.

6.1.3 Keuzeonderzoekspopulatie

Een belangrijke eis aan een case-referent studie is dat de referentie-groep een

representatieve steekproef is uit de populatie waaruit de cases afkomstig zijn. Dit

betekent dat in theorie de referentiegroep bestaat uit kinderen die als ze op een

soortgelijke manier waren gevallen als de cases, ook naar de polikliniek van een

PORS-ziekenhuis zouden zijn gebracht.

In dit geval zijn 2 referentiegroepen gebruikt.

De eerste referentiegroep (gebruikt voor de meeste risicofactoren) bestaat uit alle

kinderen die op een andere manier waren gevallen dan de manier die voor deze

risicofactor van belang is. Dit zijn kinderen die ook daadwerkelijk naar een

PORS-ziekenhuis zijn gebracht, en dus op het eerste gezicht aan de vereiste

voldoen. De hierboven gegeven definitie van de referentiegroep bevat echter de

zinsnede "op een soortgelijke manier gevallen". Zo is het goed mogelijk dat

kinderen die ver van een ziekenhuis wonen alleen naar de EHBO worden

gebracht bij ernstige verwondingen. Dat kan betekenen dat voor bijv. vallen van

de trap (een type ongeval met relatief ernstige gevolgen) de casegroep uit een

grotere populatie afkomstig is dan de referentiegroep. Wanneer de groep die

verder van het ziekenhuis \ roont, minder traphekjes heeft (zoals in Massachusetts

werd gevonden door Halperin et al. (1983) ), zou dit een schijnbaar effect van

traphekjes kunnen verklaren. Nu is het effect voor traphekjes zo sterk, dat in dit

geval het niet waarschijntijk is dat dit effect op een dergelijke vertekening
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berust. Voor andere risicofactoren met een kleiner effect kan een dergelijke

vertekening echter een rol spelen.

De tweede referentiegroep bestaat uit kinderen uit de 9 referentiegemeenten.

Hierbij zijn kinderen waarvan de ouders zeg1en naar een ander ziekenhuis te

gaan, uitgesloten. Het is natuurlijk de vraag of wat ouders opgeven als ziekenhuis

van voorkeur, ook uiteindelijk het ziekenhuis is waar zij in geval van een ongeval

terecht komen. De meerderheid van de kinderen die in de analyse zijn gebruikt,

wonen in steden waar alleen een PORS-ziekenhuis was. De vertekening die

hierdoor ontstaat zal daarom miniem zijn.

Ook in dit geval zit een belangrijke mogelijkheid voor vertekening weer in de

zinsnede 'bij een soortgelijk ongeval". Neem als voorbeeld SES. Het is uit ander

onderzoek bekend (Ooijendijk et al. l99l) dat bij eenzelfde gezondheidstoestand

mensen uit lagere SES-groepen minder gauw in het ziekenhuis of bij de specialist

terecht komen. In dit geval zou het daarom mogelijk zijn, dat kinderen uit lage

SES-groepen bij eenzelfde valongeval minder vaak naar de EHBO van een

ziekenhuis worden gebracht. Dit betekent dat het niet vinden van een verband

met SES in dit onderzoek, ook zou kunnen komen doordat het voorkomen van

meer valongevallen bij kinderen uit lage SES-groepen wordt gemaskeerd door het

feit dat ouders uit hogere SES-groepen eerder naar een polikliniek van een

ziekenhuis gaan.

Een laatste mogelijkheid voor vertekening is het gevolg van de verschillende

respons op de vragenlijsc in de referentiegroep wÍls de respons gemiddeld 5%

hoger dan die in de casegroep. Over het algemeen is te verwachten dat de respons

lager is in lage SES-groepen en in het bijzonder bij ouders van buitenlandse

herkomst. Het is mogelijk dat de 5% extra respons vooral uit deze groepen komt

en daardoor voor vertekening zorgt van de resultaten.

6.2 Bespreking van de resultaten

Hier volgen we weer de indeling naar risicofactoren (§6.2.1) en risicogroepen

(§6.2.2).

97



6.2.1 Risicofactoren

Het gedrag van ouders, uitgedrukt in 2 scores die het aantal getroffen maatrege-

len en veilig gedrag representeerde, bleek niet samen te hangen met het risico op

een valongeval. Op grond van de maatregelen waaruit deze score bestaat, is dat

niet verwonderlijk. Een volmaakte ouder, die de hoogste score krijgt op de in §

5.2.2 gegeven maatregelenscoren, zal door het treffen van die specifieke

maatregelen nog steeds maar een klein deel van alle valongevallen hebben

voorkomen. Het idee achter het vormen van een maatregelenscore was echter dat

ouders die veel maatregelen treffen in het algemeen risicobewuster zouden zijn,

en ook op punten waar in de vragenlijst niet naar werd gevraagd (bij voorbeeld

mate van toezicht houden) hoger zouden scoren.

Uit het ontbreken van een effect van maatregelenscore op valongevallen blijkt

echter dat dit een te simpele gedachte is. Uit eerder onderzoek naar maatregelen

(Wortel et al. 1992) blijkt dat moeders weinig consistent zijn in het treffen

vanveiligheidsmaatregelen: Het is niet zo dat een bepaalde groep moeders zich

over de gehele linie veilig gedraagt, en dat een andere groep zich meestal onveilig

gedraagt. De meeste moeders gedragen zich op één punt veilig en op een ander

onveilig.

Daarnaast is het ook mogelijk dat ouders het ontbreken van

veiligheidsmaatregelen compenseren door meer toezicht te houden en vice versa.

Ondanks het feit dat er geen samenhang werd gevonden tussen het ongevalsrisico

en de maatregelenscores, werd er in dit onderzoek wel gevonden dat een aantal

factoren die samenhingen met de maatregelenscore, ook samenhingen met het

risico op een valongeval. Zo hebben jongens een hoger risico op een valongeval,

en de maatregelenscore van hun ouders is lager; dit zelfde geldt voor kinderen

van jonge moeders (onder de 25 jaar) en voor middelste kinderen. Alleen voor

etniciteit waren beide verbanden tegenovergesteld. Voor een één-ouder gezin

ontbrak het verband met maatregelen. Dat zowel de maatregelenscore als het

risico op valongevallen op dezelfde manier samenhangt met een aantal

risicogroepen, geeft aan dat de maatregelenscore op een of andere manier toch

een risico-indicator is. Dit moet echter een zwakkere risico-indicator zijn als de

risicogroepen die wel een verband vertonen met het risico op een valongeval.
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Drukke kinderen bleken een ongeveer twee maal zo hoog risico te hebben om als

gevolg van een valongeval bij een polikliniek te komen dan rustige kinderen. Dit

kwam ook naar voren uit het onderzoek van Bijur et al. (1986). Op zich is dit een

plausibele bevinding. Het betreft hier echter door de ouders gerapporteerd

gedrag. Het is mogelijk dat ouders van kinderen die gevallen zijn, hun kind als

drukker rapporteren dan ouders van kinderen die geen valongeval hebben gehad

en dat dit (een deel van) het verband veroorzaakt. Omdat het hier een vrij sterk

verband betreft, lijkt het echter minder waarschijnlijk dat dit het hele verband

verklaart.

Er werden verschillende verbanden gevonden tussen het treffen van een aantal

veiligheidsmaatregelen en het effect op het daarbij horende type ongeval. In een

veel groter aantal gevallen kon een dergelijk verband echter niet worden

aangetoond. Er moet bedacht worden dat dit niét betekent dat deze maatregelen

dan niet effectief kunnen zijn: Door de vaak kleine aantallen cases zullen in de

hier gehanteerde onderzoeksopzet alleen maatregelen met een sterke invloed

statistisch significant zijn. Om te beoordelen welk effect op grond van dit

onderzoek waarschijnlijk is, moet het 95% betrouwbaarheidsinterval worden

gebruikt, en niet alleen of iets al dan niet significant is. Als voorbeeld: het effect

van het gebruik van een tuigje in de kinderstoel. Voor deze maatregel (zit vaak in

een tuigje tegen nooit) werd een relatief risico gevonden van 0,3 met een 95%

betrouwbaarheids-interval van [0,04-2,3]. Dit is verre van significant het is

immer maar gebaseerd op 16 kinderen die uit de (kinder)stoel vielen. In een

dergelijk geval kan niet worden geconcludeerd dat er geen verband is. Er kan

alleen worden geconcludeerd dat een beschermend effect van het zitten in een

tuigje ergens ligt tussen het voorkómen van bijna alle (96%) van de ongevallen en

het veroorzaken van meer dan een verdubbeling van het aantal ongevallen. De

enige conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat dit onderzoek op dit punt

weinig informatief is.

De maatregelen, die ondanks de kleine aantallen wel een verband laten zien

\ilaren:
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het gebruik van traphekjes. Dit effect bleek het sterkst in de leeftijdsgroep

9-24 maanden. In deze groep voorkomt een voldoende gebruik van trap-

hekjes (gebruik van hekjes boven én onder aan de trap) ruim driekwart van

de gevallen waarbij het kind van de trap valt. Dat traphekjes effectief zijn

is ook zeer waarschijnlijk. Dit blijkt ook uit het feit dat 14 ouders van

kinderen die van de trap waren gevallen, aangaven dat zii na het ongeval

alsnog een traphekje hadden geplaatst tegen maar 3 van de ouders wier kind

een ander type valongeval had gehad. Het gebruik van schaarhekjes in plaats

van andere typen hekjes bleek niet duidelijk een hoger risico op een

valongeval met zich mee te brengen.

het aanbrengen van antislip onder kleden. Dit effect was vooral sterk voor

kleden in de hal, slaapkamer en badkamer. Het gevonden effect is

verbazingwekkend hoog. In de PORS-registratie wordt als aanleiding voor

val ongevallen op getijk niveau in deze leeftijdsgroep in 1989 slecht I maal

een vloerkleed vermeld, terwijl er volgens dit onderzoek op jaarbasis zo'n

100 ongevallen aanwezig moeten zijn die voorkómen hadden kunnen worden

door het aanbrengen van antislip onder kleden. De oorzaak hiervan is

waarschijnlijk dat 'vloerkleed' te specifiek is: het PORS hanteert meer

globale omschrijvingen als 'vloer' of 'vloerbedekking'.

kinderen die in een hoogslaper slapen, komen ruim driemaal vaker op de

polikliniek als gevolg van een val uit bed dan kinderen die in een normaal

bed slapen. tilanneer er geen rand is aangebracht rond de hoogslaper, lijkt

dit het risico nog te verhogen al is dit niet significant. Deze bevindingen zijn

plausibel.

Zand en rubberen tegels onder schommel, wiP, glijbaan of klimrek

verminderen het risico om als gevolg van een val van een dergelijk speeltuig

bij een polikliniek te komen met de helft ten opzichte van situaties met gras

en stenen tegels. Speeltuigen op grÍis lijken de meeste bezoeken aan een

polikliniek te veroorzaken. Mogelijk hangt dit samen met expositie en
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valhoogte, waarnaar in ons onderzoek niet is gevraagd. Dit zou nader

onderzocht moeten worden.

6.2.2 Risicogroepen

Bij de risicogroepen is voor een groot aantal groepen een verhoogd risico

gevonden.

Kinderen van moeders met onderbouw middelbaar onderwijs (LBO, MAVO of

eerste 3 klassen VWO) hebben een verhoogd risico op een valongeval. Dit is niet

consistent met het idee dat SES van invloed is op valongevallen: in dat geval

zouden juist de kinderen van moeders uit de laagste opleidingscategorie het

hoogste risico moeten lopen. Het gevonden verband is voor een deel toe te

schrijven aan de lage leeftijd van moeders met als opleiding onderbouw

middelbaar onderwijs. In de stad Nijmegen is er daarnaast een zwak significante

toename van het risico op een valongeval met lager opleidingsniveau van de

moeder. In de overige steden is dit verband afwezig. In hoeverre dit het gevolg is

van een lokale veiligheidscampagne die enkele jaren geleden in Nijmegen plaaS

heeft gevonden blijft speculeren. Een groot deel van de ouders uit dit onderzoek

had in die tijd nog geen kinderen en in de evaluatie van de veiligheidscampagne

kon geen duidelijk effect worden aangetoond.

Kijkend naar meer specifieke typen valongevallen, blijken kinderen van moeders

met alleen basisonderwijs een verhoogd risico te lopen op vallen van de trap. Dit

verhoogde risico om van de trap vallen wordt waarschijnlijk mede bepaald door

het gemiddeld aanwezig zijn van minder traphekjes bij deze groep kinderen.

Het ontbreken van een duidelijk effect van sociaal-economische status op

valongevallen in het algemeen, is in overeenstemming met het gebrek aan effect

in de literatuur over kinderongevallen in het algemeen. Wel is een zwak

significante verhoging van het relatieve risico op ziekenhuisopname gevonden. In

de literatuur over kinderongevallen zijn er meer aanwijzingen voor een effect

van SES op ongevallen die tot ziekenhuisopname leiden. Of dit voor

valongevallen in Nederland ook zo is, is op grond van dit onderzoek niet te

zeggen.
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Jongens blijken een circa 50% hoger risico te lopen op een valongeval. Dit is in

overeenstemming met lvat hierover in de literatuur wordt gevonden. Als oorzaak

wordt wel genoemd het meer aanmoedigen van exploratief gedrag van jongens

door de ouders (de Leeuw 1988). Daarnaast worden jongens in dit onderzoek door

hun ouder vaker als druk omschreven. Verder valt in dit onderzoek op dat ouders

voor meisjes meer veiligheidsmaatregelen treffen en jongens vaker in hoogslapers

laten slapen. Dit wijst er op dat het verschil in ongevalskans tussen jongens en

meisjes inderdaad voor een deel wordt veroorzaakt doordat opvoeders jongens

meer risico's laten lopen dan meisjes.

Het risico op een valongeval neemt af met de leeftijd van de moeder. Kinderen

van moeders jonger dan 25 jaar lopen een hoger risico, met name op een val van

de trap. Voor ongevallen in het algemeen wordt in de literatuur ongeveer

hetzelfde gevonden (zie hoofdstuk 2). In het groot opgezette onderzoek van

Stewart-Brown et al. (1986) vormden jonge moeders zelfs de duidelijkste

risicogroep. De grootte van het in dit onderzoek gevonden effect komt ook aardig

overeen met de grootte van het effect dat zij vonden. In het onderzoek van

Stewart-Brown et al. (1986) hebben de moeders onder de 25 vooral een hoog

risico op ongevallen die leiden tot ziekenhuisopname. In dit onderzoek zijn het

juist deze moeders die minder vaak traphekjes aan brengen: Yallen van de trap

Ieidt volgens het huidige onderzoek bijna vijf maal zo vaak tot ziekenhuisopname

als andere valongevallen. Naast het minder treffen van maatregelen kunnen ook

andere factoren een rol spelen. Zo vonden Larson en Pless (1988) dat

onvoldoende toezicht op het moment van het ongeval vaker voorkwam bij
jongere moeders.

Elster et al (1983) citeren in hun onderzoek over tienermoederschap een tweetal

onderzoeken waaruit blijkt dat tieners de ontwikkeling van hun jonge kinderen

vaak overschatten. Tiener-moeders vormen in dit onderzoek maar een zeer klein

deel van de jonge moeders, zodat de relevantie van deze laatste bevinding voor

dit onderzoek niet erg groot is.

Middelste kinderen en kinderen met een jonger broertje of zusje lijken in dit

onderzoek eveneens een extra risico te lopen. Het extra risico voor middelste
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kinderen werd ook gevonden door Bijur et al. (1988; dit betreft dezelfde data als

het onderzoek van Stewart-Brown et al. 1986). In deze gegevens (ditmaal

gepubliceerd door Taylor et al. 1983) werd ook een zwak verband gevonden

tussen het aantal jongere kinderen in het gezin en het risico op een ongeval.

Door Larson & Pless (1988) werd juist een verlaagd risico voor kinderen met een

jonger broertje of zusje gerapporteeid. Zij verklaren dit door dat moeders met

een extra kind meer toezicht houden.

In het onderzoek van Beautrais et at. (1982b) werd een sterk verband gevonden

tussen het aantal life-events (waaronder de geboorte van een nieuw kind) en het

ongevalsrisico. In dit onderzoek is het hogere risico van kinderen met een jonger

broertje of zusje waarschijnlijk hoofdzakelijk op rekening te schrijven van de

komst van een nieuw kind in het voorgaande jaar. Gezien het gebrek aan verband

in de literatuur is het onwaarschijnlijk dat er afgezien van een (tijdelijke) effect

bij de komst van een nieuw kind daarom nog een belangrijk extra effect bestaat.

Het hogere risico voor middelste kinderen valt moeilijk te verklaren, maar de

overeenkomst tussen dit onderzoek en dat van Bijur et at. (1988) pleit er voor dat

dit wel een reëel effect is.

Kinderen van een alleenstaande ouder hebben een verhoogd risico op een

valongeval. In dit onderzoek zijn 97% van de alleenstaande ouders moeders. Het

extra risico gaat samen met het eveneens iets minder vaak treffen van

veiligheidsmaatregelen. Ook in de literatuur u/ordt gezien dat kinderen uit een

één-oudergezin een hoger risico op ongevallen hebben (zie hoofdstuk 2).

Kinderen van buitenlandse ouders hebben een lager risico op een valongeval. Dit

is in tegenspraak met het feit dat zij juist minder maatregelen lijken te treffen.

Ten aanzien van traphekjes gaat dit niet op: het vaker geen traphekjes hebben

gaat samen met een licht verhoogd aantal valongevallen van de trap bij

buitenlandse kinderen.

Een andere etnische achtergrond gaat samen met andere gewoonten en ideeën

over opvoeding. Het is goed mogelijk dat de Nederlandse opvoeding waarin veel

nadruk ligt op het kind onbelemmerd de omgeving laten exploreren tot een
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hogere kans op ongevallen leidt dan een opvoeding waarin meer grenzen worden

gesteld aan het gedrag van het kind. Dit blijft echter speculatie.

Daarnaast is het ook mogelijk dat verschillen in medische consumptie tussen

buitenlandse en Nederlandse gezinnen de lagere kans voor buitenlandse kinderen

om als gevolg van een valongeval op de EHBO-afdeling van een ziekenhuis te

komen, verklaren.

Het wonen in een huis met een tuin, blijkt eveneens samen te gaan met een hoger

risico op valongevallen. Voor een huis met een tuin blijkt dit hoger risico vooral

te bestaan uit meer valongevallen buitenshuis. In het onderzoek van Stewart-

Brown et al. (t986) vermindert het hebben van een huis met een tuin juist het

risico op een ongeval. Na correctie voor het type buurt en het aantal verhuizingen

was dit overigens niet langer significant. Welke rol het hebben van een tuin speelt

is daarom niet duidelijk. De bevinding dat ongevallen met speeltuigen op gras

oververtegenwoordigd zijn, en dat speeltuigen op gras samengaat met huizen met

grote tuinen, vraagt om verder onderzoek naar de rol van speeltuigen in privé-

tuinen.

De bevinding dat er meer valongevallen voorkomen in en rond huizen met één

trap, vereist eveneens meer onderzoek. Met de nodige fantasie, is het mogelijk

een relatie te zien tussen de bevinding in dit onderzoek dat het wonen in een huis

met één trap (meer welstand dan gezinnen die leven in een flat of bovenwoning,

maar minder welstand dan gezinnen in een echt groot huis) het risico op een

valongeval verhoogt en de bevinding van Stewart-Brown et al. (1986) dat het

risico op een ongeval het hoogste was in gewone stedelijke buurten (en niet in

arme of juist welgestelde buurten).
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6.3 Conclusies

De vraagstelling van dit onderzoek luidde:

t. Welke maatregelen op het gebied van produktveiligheid/woonveiligheid zijn

effectief in het voorkómen van val-ongevallen bij 0-4 jarigen?

Z. Ziin de in het buitenland gevonden verschillen in ongevalsrisico tussen

groepen ook in de Nederlandse situatie aanwezig?

3. Zo ja, welke factoren kunnen deze verklaren?

Ten aanzien van de eerste vraagstelling is het volgende op te merken:

Uit dit onderzoek komt een aantal maatregelen op het gebied van de produkt- en

woonveiligheid. naar voren die het risico op een bezoek aan de EHBO-afdeling

van een ziekenhuis als gevolg van een val duidelijk verminderen. Dit zijn:

- Het plaatsen van traphekjes, zowel boven- als onderaan de trap. Deze

maatregel lijkt het meest effectief te zijn voor kinderen tot 2 jaar oud. Er

kon hierbij geen duidelijk nadelig effect aangetoond worden van gebruik

van de goedkopere schaarhekjes.

- Het kind niet laten slapen in een hoogslaper of stapelbed; indien dit wel

gebeurt, dan moet gezorgd worden voor een rand langs dit bed.

- Het aanbrengen van antislip onder losse kleden.

- Het aanbrengen van een zachte ondergrond als rubber tegels of zand onder

schommels, klimrekken e.d. Gras als ondergrond (nat veel voorkomt onder

prive-speeltuigen) gaat samen met een hogere kans op letsel door een

valongeval. Omdat gras op zich een vrij zachte ondergrond is, zou nader

bekeken kunnen worden waardoor dit precies wordt veroorzaakt.

Van een groot aantal andere maatregelen kon in dit onderzoek de effectiviteit

niet worden aangetoond. Dit is in een aantal gevallen echter meer het gevolg van

de lage statistische polver van de onderzoeksopzet, dan van het feit dat deze

maatregelen niet effectief zouden kunnen zijn. Daarnaast levert dit onderzoek

een aantal punten op waar verder onderzoek zinvol zou zijn, bijvoorbeeld naar

het risico op valongevallen van speeltuigen in privé-tuinen.
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Ten aanzien van de tweede vraagstelling valt te zeggen dat de buitenlandse

bevindingen ten aanzien van risicogroepen grotendeels ook in de Nederlandse

situatie konden worden teruggevonden. Dit ondanks het feit dat de buitenlandse

studies vrijwel allemaal betrekking hebben op alle privé-ongevallen, en dit

onderzoek zich beperkt tot valongevallen. Valongevallen onderscheiden zich dus

wat dat betreft niet van alle privé-ongevallen. Hieronder zullen we deze groepen

kort bespreken en daarbij tevens ingaan op de mogelijke verklaringen voor de

extra risico's (vraagstelling 3). In de meeste gevallen bleek dat de groep met het

hoogste ongevalsrisico ook minder veiligheidsmaatregelen trof. Dit betekent dat

veiligheidsmaatregelen zeker een rol spelen bij het ontstaan van dit verschil. De

gevonden verschillen in het treffen van maatregelen kunnen echter de verschillen

in ongevalsrisico maar voor een klein deel verklaren. Naast de hier onderzochte

maatregelen zullen daarom ook nog andere factoren een rol spelen.

Sociaal-economische status hangt in een groot aantal buitenlandse studies niet of

slechts zwak samen met het risico op een privé-ongeval. In dit onderzoek was

deze relatie alleen in de stad Nijmegen zichtbaar. Een speculatieve verklaring is

dat dit verschil veroorzaakt wordt door een grootscheepse voorlichtingscampagne

die enkele jaren geleden in Nijmegen is gevoerd. Het hoogste risico is niet

gevonden voor de laagste SES-groep, maar voor de op één na laagste groep. In

deze groep bleek het hogere risico voor een groot deel verklaarbaar door de lagere

leeftijd van de moeders in deze groep. De trend met SES is het meest zichtbaar

voor het vallen van de trap en hierbij speelt een rol dat ouders uit lagere SES

groepen minder vaak traphekjes plaatsen.

Jongens hebben, zoals ook bekend uit eerder onderzoek, een hoger risico op een

valongeval. Dit onderzoek laat zien dat ouders voor jongens gemiddeld ook iets

minder veiligheidsmaatregelen treffen, en jongens ook vaker in hoogslapers laten

slapen. Blijkbaar vinden ouders voor jongens de aanwezigheid van risico'ó eerder

aanvaardbaar.

Leeftijd van de moeder blijkt evenals in buitenlands onderzoek samen te hangen

met het risico op een valongeval. Vooral kinderen van moeders onder de 25 lopen
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een verhoogd risico. Jongere moeders blijken ook minder veiligheidsmaatregelen

te treffen en bijvoorbeeld ook minder traphekjes te hebben.

Kinderen uit een-oudergezinnen hebben, eveneens in overeenstemming met de

literatuur, een hoger risico. Deze ouders (vrijwel allemaal moeders) treffen

minder veiligheidsmaatregelen. Middelste kinderen hebben een hoger risico, dat

eveneens samengaat met het treffen van minder veiligheidsmaatregelen door hun

ouders.

Etniciteit bleek van invloed op het ongevalsrisico in de zin dat buitenlandse

kinderen een kleiner risico hebben om als gevolg van een valongeval op de

EHBO-afdeling van een ziekenhuis te komen. Vergelijking met buitenlandse

onderzoeken is hierbij moeilijk, omdat verschillen in etniciteit in andere landen

verschillend kunnen uitpakken. Op zich is deze bevinding echter niet uniek: In

Californië werd een lager risico gevonden voor kinderen van "Hispanics".

In dit onderzoek werd gevonden dat buitenlandse ouders niet meer (zoals

verwacht op grond van het lagere risico), maar juist minder

veiligheidsmaatregelen in huis treffen.

De suggestie uit een aantal buitenlandse onderzoeken dat kinderen van werkende

moeders of kinderen uit grote gezinnen wellicht een verhoogd ongevalsrisico

zouden hebben, kon in dit onderzoek niet worden bevestigd.

In dit onderzoek werd tevens een verband gevonden tussen de ongevalskans en

het type behuizing (getypeerd door de grootte van de tuin en het aantal trappen).

Deze bevindingen kunnen, gezien het gebrek aan goede verklaringen, alleen

dienen als aanleiding voor nader onderzoek.

Voor verder onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen ter voorkóming van

ongevallen is het aan te bevelen om de hier gehanteerde epidemiologisch

onderzoeksmethode te combineren met een ongevalsanalyse. Het hanteren van

gegevens van kinderen die op een andere manier een ongeluk hebben gehad als
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referentiegroep, zoals gedaan in bijlage D van dit onderzoek, biedt hierbij goede

perspectieven voor een kosten-effectieve onderzoeksopzet.

6.4 Consequenties voor het beleid

Uit dit onderzoek komt SES niet naar voren als een belangrijke risicofactor voor

een valongeval dat leidt tot een bezoek aan een EHBO-afdeling van een

ziekenhuis. Voor het beleid met als doel het verminderen van sociaal-

economische gezondheidsverschillen verdienen valongevallen daarom geen

prioriteit.

Wel willen we er op wijzen, dat dit onderzoek laat zien (al was dat ook uit eerder

onderzoek wel bekend) dat veel ouders nog te weinig maatregelen treffen om

valongevallen te voorkomen. Met name bij het aanbrengen van traphekjes (dat uit

dit onderzoek als een effectieve maatregel naar voren komt) is er nog veel te

verbeteren. Omdat vallen van de trap in dit onderzoek bijna 5 maal zo vaak tot

ziekenhuisopname leidt als andere valongevallen, zijn inspanningen om juist dit

type valongeval te voorkomen goed besteed. Wanneer dit in de vorm van

voorlichtingscampagnes gebeurt, moet er wel op worden gelet dat met name de

groepen worden bereikt die uit dit onderzoek naar voren komen als groepen met

een verhoogd risico of als groepen die minder maatregelen treffen.
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Bijlage A: Vragenlijsten
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Vraag I t/m 4 en vraag7 zijn alleen aan de cases gesteld

De votgende vragen gaan over wlt er met uw kind is g,ebeurd, nadat het is ge-

valten. We bedoelen uw kind waarmee u bij de Eerste Hulp afdeling van het

ziekenhuis bent geweest.

l. Hoe is uw kind toen gevallen? E van een vaste trap in huis

I van een vaste trap in de Por-

tiekgalerij

E uit een raam

I van een (kinder)stoel

I van een bank

I van een tafel/commode/kast

El uit het ledikant/bed

E ,an een fierje/driewieler/-
- ander speelgoed wtarop een

kind kan rijden

9 El van de fiets/brommer vln een

volwassene

t0 E van een schommel. glijbaan'

wip of klimrek

I I I val op de grond bj!.ng.E§Xs!§,

maar niet ergens vanaf geval-

len bijvoorbeeld struiketen.

versmppen

12 ft val op de grond op strart of

b.Uj!§!§Xg!s, mrar niet ergens

vanaf gevallen bijvoorbeeld

struikelen, verstaPPen

l3 E anders. ................

t EI ia
2Enee

I

2

3

4

5

6

7

E

2. Raakte uw kind daarbij gewond

doordat het tegen een scherpe hoek

viel?

3. Is urv kind toen meteen nrar het

ziekenhuis gegÍrrn of bent u door-

verrvezen door de huisrrs?

meteen naar het ziekenhuis

doorverwezen door de huisarrs

weet ik niet

rE
2tr
3tr

tt7



4. Is uw kind in het ziekenhuis alleen

nagekeken of ook behrndeld?

(H.t beh!írdetGn bedoctcn rc bijvoor'

becld röntgenfoto's laten nakcn, ver'

bindcn, gips aanbrenEen, hechten)

5. Is uw kind een jongen of een

meisje?

6. Wat is de leeftijd van uw kind?

7. Hoe oud was uw kind toen het on-

geval (het vallen) gebeurde?

8. Was uw kind (al) gehrndicapt toen

het viel?

9. Kon uw kind vlak vóór drt het

ongeval gebeurde:

- zonder uw hulp lopen?

- zonder uw hulp stran?

- zonder u*'hulp kruipen?

- zonder urv hulp zitten?

- zonder urv hulp zich omdraaien?

10. Zou u urv kind rustig of juist

druk willen noemen?

ll. Zijn er nog meer kinderen in

het gezin?

I fl alleen nagekeken

2 E nagekeken en behandeld

3 El weet ik niet

een JonSen

een meisje

_ jaar en _ _ maanden

rtr
2tr

I

)

3

4

_ jaar en _ _ maanden

! nee

! ja. geestelijk Behandicapt

E] ja. lichamelijk gehendicrpt

E ja, lichamelijk en geestelijk

gehandicapt

I !nee
I Inee
I fl nee

I Enee
I !nee

rEI
2i
3tr

4tr
str

rE
2D
3El

2 El ia
2 Eia
z Eia
z E ja

2 EIia

een heel rustig kind

een rustig kind

niet rustig, msar ook niet druk

kind

een druk kind

een heel druk kind

nee -----> vraag l3
ja, nog eén kind
ja, _ _ kinderen
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12. Het hoeveelste kind is dit kind Dit kind is nummer

in het gezin?

(Da oud3tr ic ilrEEr t, dc op één na

d.dtt. 13 rlree 2 cntovlort,

Wanneer u nadat uw kind gevallen is bent verhuisd, moet u vraag 13 l/m 35

invullen voor de situatie in uw oude huis, op het moment van het ongeval.

13. Hoeveel kamers heeft uw huis? Mijn huis hecft - - kamers.

(BcdoGtd rordcn dc ronlar .n dc

stmptr:r. Dus niGt dc lankm, dc

hrl, dc eang, dc r.c., dc badlar,
dc rchuf Gn dc grrlgG.

14. Heeft u een huis met een tuin? I I nee

Z E ja, een tuin kleiner dan 25

vierkante meter

3 E ja, een tuin tussen 25 en 100

vierkante meter

4 El ja, een tuin groter dan 100

vierkante meter

15. Hoeveel v:§te trappen van méér t El één trap

dan vijf treden heeft u in huis? 2 E twee trappen

3 E arie of meer trappen

ll9



De volgende vrag,en gaan over de trap. Eerst worden vragen gesteld over de eerste trap. Als u maar

één trap heeft, hoeft u de vragen over de tweede trap natuurlijk niet in te vullen. Als u twee trap-

pen heeft wordt u gevraagd voor elke trap de vragen te beantwoorden. Als u drie of meer trappen

heeft dan vrag,en we u de vragen voor de twee meest gebruikte trappen in te vullen.

IRAP I, IRAP 2

1ó. yat tigt er op deze trap? 1 tr vastc vtoerbedekking 1 D vaste vtoerbedekking

2 tr vtak materiaat, bijv. 2 C vtak matcriaal, bijv'
kurk, vinyt, marmoteun lurk, vinyt, mamnteun

3 El een toper 3 E een loPer

1 tr er tigt niets op, het is 4 D cr tigt niets op, hct is

een kate houten trap een kat. houten traP

5 E andcrs, 5 0anders'

17. Hebben de treden van de trap

anti'stipmateriaat (strips 1 n ia 1 E ja

oíbescherÍÍneuzen)? 2 !nec 2 [nee
3 ! niet van toepassing, op de 3 ! niet van tocpassing,op de

trap tigt vast vtoerbedck- trap ligt vaste vlocrba'

king dekting

18. tleeft de trap een lcuning? I E ja

2 Enec
1Eia
2 Enee

19. uat is het voor een trap? I E rechte trop ronder bochten I E rcchte traP zorËer bochten

(hoeken) (hoelen)

2 ! trap met één bocht (hoek) 2 g trap net één bocht (hoek)

3 E trap met teee of meer 3 D trap Ínet tuee of mcr

bochten (hoelen) bochten (hoeken)

?0. ts bovenaan de trap een 1 E j" 1 tr ja

traphekieaangebracht? 2 Enee 2 Snee
3 fl nee. er is een deur boven' 3 ! nee, er is een deur bovcn'

aan de trap aan de traP

21. gat is dit voor hekje? I E schaarhekje (vourhekie) 1 D schaarhekie (vouHhrkj.)

2 E hekie met verticate spij' 2 D netie mt verticatc spij'
len len

3 E hekie met horirontate 3 D hekie ret horizontatc

spi j ten sPi j ten

t, EarÉrrs, 4 Danders,
5 ! niet van toepassing 5 E niet van toepassing
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ÍRAP T TRAP 2

22. Gebruiktc u dit hckir t E ja, overdag en 's nachts I tr ja, ov.rdeg cn'3 n cht3

(nog1 9p hlt Írofient van het Z E jr, atteen overdag 2 E ia, gllcen ovcrdag

ongcval? 3 E ja, al'le€n rs nachts 3 E ja, att.cn 's n'chts

4 C neÈ, hetemaat niet (merr) 4 Q nee, hltdr.rt nict (nECr)

5 E nict van toepassing 5 E nict van toepassing

2t,. ts er o,Éerlrn de trap een t E ia I O ja

traphekjessn€ebracht? 2 ! nec 2 E nee

J E nec, er is cen cleur onder' 3 ! nec, er is cca cÍcur otÉer'

aan de traP aan dc traP

25. yat is her voor hekjc? 1 E schaarhekje (vourhckje) I Q scharrhckic (vowàckjc)

2 O trctic mct vcrtic.le spij' 2 E ncrjc iEt verticlt' sPij'
ten [en

I E hekjc Íret horizontate 3 E hekjc.n:t horiroÍrtllc

spi i tcn sPi j tcn

5 E nict van toepassinE 5 O nict van toeprssing

2ó. Gebruikte u dit hekie (nog) t E ja, overdag en rs nachts 1 E ja, ovQrdag .n 's nachts

op het monent van het onge. ? El ja, atteen overdag 2 E ia, altccn ovcrdag

vat? 5 D ja, atleen 's nachts I tr ja, attr.n rs n'chts

4 D nee, hetemasl niet (mecr) 4 ! nee, hctcm't nilt (mecr)

5 O niet van toePassing 5 E niet van toepassing

23. vcrgst u dit hekjc v.t cens I E vask

dicht te doen? (Eedoetd 2 E regetaratig

Hordt op rTsltenten dat u het 3 ! aí cn toc

hckjc normalt Het gebruikt) 4 [ bijna nooit

5 E nooit

ó E nict van tocPassing

27. vergat u dit hekje ret eens I E vaak

dicht te doen? (Bedoetd 2 E regctmatig

rordt op nrmentrn dat u het J E af en toe

hekic normarl rcl gebruikte) 4 O bijna nooit

5 E nooit

ó D nict van toepassing

I ! vaak

2 O reg:tmatig

3 [aÍcntoc
4 O bijna nooit

5 E nooit

ó E nict Yan torprssing

1 D vaak

2 E regctrnatig

5 !afentoe
4 E bijne nooit

5 E nooit

ó' E nict van toePassing
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28. Loopt uw kind wel eens met spullen in de I fl vaak

handen de trap op of af? 2 E regelmatig

3 Eafentoe
4 [ bijna nooit

5 E nooit

6 E niet van toepassing, mijn kind loopt nog

niet

29. De volgende vraag gaat over de gladde vloeren. zoals houten en parket vloeren. plavuizen, kurk,

lamet, vinyt, marmoleum en gladde natuursteensoorten). Ook als u op een gladde vloer een kleed

of kleden hebt liggen, dan spreken we van een gladde vloer.

Heeft u een gladde vloer:

- in de huiskamer? lfl ja 2 Enee

- in de keuken? I El j:r 2 [ nee

- in de hal of de gang? I E ja 2 [ nee

- in de slaapkrmer van dit kind? t EI ja 2 fJ nee

30. Loopt uw kind in huis wel eens te rennen? I ! vaak

2 E regelmatiB

3 E afentoe
4 fl bijna nooit

5 EI nooit

6 fl niet van toepassing, mijn kind loopt nog

niet

3l.Loopt uw kind in huis rvel eens op sokken? I Q vaak

2 [ regelmatig

3 D af entoe

4 f] bijna nooit

5 El nooit

6 E niet van toepassing, mijn kind loopt nog

niet
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32a. Heeft u vloerkleden of kleedjes in de

huiskamer?

32b. Heeft u vloerkleden of kleedjes in de

keuken?

32c. Heeft u vloerkleden of kleedjes in de hal

of gang?

32d. Heeft u vloerkléden of kleedjes in de

slaapkamer van uw kind?

32e. Heeft u vloerkleden of kleedjes in de

badkamer?

33.Zijn in uw woonkamer de meeste snoeren

(van bijv. lampen, t.v, rrdio) op plaatsen

waar gelopen wordt aan de plinten vastge-

maakt?

34. Liggen in uw woonkamer wel eens spullen

op de grond (bijvoorbeeld speel8oed, kran-

ten) op plaatsen waar gelopen wordt?

35.Zijn er in uw woonkamer scherpe hoeken

of randen? (Een scherpe hoek voelt u dui-
delijk in de hand prikken. wanneer u uw

hand ertegen drukt).

ja, met anti-slip
ja, zonder anti-stip
ja, een kleed dat helema?l vast ligt (bij-
voorbeeld onder zware meubels)

nee

ja, met anti-slip
ja, zonder anti-slip

nee

ja, met anti-slip
ja, zonder anti-slip

nee

ja, met anti-slip
ja, zonder anti-slip

nee

ja. met anti-slip
ja, zonder anti-slip

nee

4tr

rtr
2A
3tr

rEl
2a
3rl

rtr
2E
3tr

tE
2a
3E

rtr
2tr
3tr

I Eia
2 Enee

I ! vaak

2 E re8elmatig

3 'f] af en toe

a E bijna nooit

5 E] nooit

rtr
2tr
3tr

ja, niet afgeschermd

ja, afgeschermd

geen scherpe hoeken of randen
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36.Springt uw kind wel eens op de bank of her

bed? (Bedoeld wordt op en neer springen

als op een rrampoline.)

37. Speelt uw kind buiten als het weer goed is?

38. \Yaar speelt uw kind dan meesral?

39. Speelt uw kind rvel eens op een speelphets

met een glijbaan. een klintrek. een wip of
een schommel?

40.2o jt, wat ligt er onder deze glijbaan.

klimrek, wip of schommel? (U mtg meer-

dere antwoorden aankruisen)

4l.Zit uw kind rvel eens in de kinderstoel?

rtr
2tr
3tr
4E
5tr
6D

vaak

regelmatig

af en toe

bijna nooit

nooit

niet van toepassing, mijn kind kan nog

niet springen

I fl vaak

2 ! regelmatig

3 Eafentoe
4 [ bijna nooit

5 E nooit---> vraag 4l
6 E niet van toepassing, mijn kind is nog te

jong om buiten te spelen---> vrarg 4l

I ! in de tuin

2 E op strrat

I E] in een park/speelweide

a E op het b:rlkon

5 E anders

IEI ja

2 E] nee ---> vraag 4l

rE
2D
3tr
4tr
5tr

rtr
2a

grss

zand

rubber tegels

stenen tegels

anders

ja

nee (niet meer of nog niet)---> vraag 43
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42.Zit uw kind dan in een tuigje?

43. Verzorgt u uw kind wel eens op een com-

mode, een tafel, een kastje of de bank?

44. Gebeurt het drn wel eens drt u even weg-

loopt om wat te prkken. ntrlr de bel te

gran. de telefoon op te nemen?

45. Waar slaapt uw kind in?

46. Is de bodem vrn het ledikant te verstellen?

47. Heeft u de bodem van het ledikant wel eens

verlaagd?

48. Heeft uw kind wel eens groot speelgoed

mee naar bed, zoals een pop of een beer?

(Brdo.td rordt sp€.tgord dat groot genocE is oo

op tr gean Btaln. )

U KUNT DOORGAAN NAAR VRAAG 5I.

fl vaak

I regelmatig

I af en toe

g! bijna nooit

lJ noorr

l] niet van toepassinS, de kinderstoel is zo

g,emaakt dat het kind er niet uit kan

vatlen

vaak

regelmatig

af en toe

bijna nooit

nooit -----> vraag 45.

vaak

regelmatig

af en toe

bijna nooit

nooit

in een kinderledikant

in een gewoon bed -----> vraag 49.

trja
E nee ----> vraag 48.

één keer

twee keer

drie keer of vaker

nee

fl vaak

E regetmrtig

E af en toe

E bijna nooit

Q nooit

I

2

3

4

5

6

rtr
2tr
3tr
4tr
5tr

Itr
2tr
3tr
4tr
5tr

Itr
2tr
3tr

I

2

I

2

3

4

I

2

3

4

5

tr
tr
tr
tr
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49.Slaapt uw kind in een hoogslaper?

I EI ia
2 E nee---> 5l

50. Heeft het bed van uw kind een rand langs I EI ja
het bed dat er voor zorgt dat uw kind niet 2 fl nee

naar beneden kan vallen?

Sl.Heeft u nadat uw kind gevallen is, iets I E ja, ik heb...

veranderd in huis?

2 Enee

De volgende vragen gatn over u zelf en uw eventuele partner.

52. Wat is uw leeftijd?

53. Wat bent u van het kind?

_ _ jrar

I I de moeder

2 ! de vader

3 E] cte verzorgster

a E oe verzorger

Ik woon in ,...............

I I nederlands

2 E anders

I Eia

_ _ jaar

54. In welke gemeente woont u?

55. Welke taal spreekt u tegen uw kind?

56. Woont u met een partner?

57. Wat is de leeftijd van uw parrner

58. \Yerkt uw partner (betaald of onbetaald) I fl full-time
buitenshuis? 2 fl part-time

3Enee
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59. Wat is de laatste schoolopleiding die uw

partner heeft gevolgd?

Avoadoptcidingcn tcttcn lrc rlrrrtr z: oplcidctt

tot Gen crkaÉ diptona, bijvoorbrctd SPD 113361,

prutti jkdiptcna bocthodcn (-llBO)

60. Heeft uw partner deze opleidint afge-

maakt? (Bedocld word[ het diploma of
getuigschrift behàald)

61. Werkt u (betaald of onbetaald) buitenshuis?

lagere school

lager beroeps onderwijs (LBO). Bijvoor-

beeld: LTS, LEAO, LHNO (huishoud-

school). LAS

mavo/mulo

onderbouw VIVO/HAVO/MMS/HBS.

Dat wil zeg3eln uw partncr is gigl over-

gegaan naar de 4'klas
bovenbouw VWO/HAVO/MMS/HBS.

Dat wil zeggen uw parmer is overgegaan

naar de 4'klas
middelbaar beroeps ondcrwijs (MBO)

bijvoorbeeld: MTS, MEAO, INAS, KVJS

kleuterkweekschool

hog,er beroeps onderwijs (HBO) bijvoor-

beeld: HTS, Paedagogische academie

universiteit

full-time
part-time

nee

Itr
2tr

3tr
4tr

5tr

6tr

7tr

8tr

I E jo

2 !nee

rtr
2tr
3El
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62. Wat is de laatste schoolopleiding die u heeft I fl lagere school

gevolgd? 2 EI lager beroeps onderwijs (LBO) bijvoor-
AvorÉopteidingGn teltcn ípc mnnslr ze optcidcn beeld: LTS, LEAO, LHNO (huishoud-

tot ren crkcrd diptcnn, bi jvoorbectd SPD (=ltBO), SChOOI), LAS
prlktiikdiptilE boekhorden (=N8O) 3 [ mavO/mulO

4 EI onderbouw VIYO/HAVO/MMS/HBS.

Dat wil zeggen u bent q!93 overgegaan

naar de 4'klas
5 E bovenbouw V\YOIHAVO/MMS/HBS.

Dat wil zeggen u bent overgegaan naar

de 4' klas

6 E] middelbaar beroeps onderwijs (MBO)

bijvoorbeeld: MTS, MEAO, INAS. KVJS

kleuterkweekschool

7 [ hoger beroeps onderwijs (HBO) bijvoor-

beeld: HTS, Paedagogische academie

8 [ universiteir

63. Heeft u deze opleidinS afgemaakt? I E ja
(Eadoctd rordt: het diptona oí gctuigschrift bG- 2 E] nee
haatd. )

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN!
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Vragen die alleen aan de referentiegroep zijn gesteld

46.Is uw kind in de laatste drie maanden bij I E ja

geweest, omdat het gevallen was?

47. Hoe is uw kind toen gevallen? I fl van cen vaste rap in huis

2 EI van cen vaste trap in de portiekgalerij

3 El uit een raam

4 ! van een (kinder)stoel

5 E van een bank

ó [ van een tafel/commode/kast

7 [ uit het ledikant/bed

E E van een fietsje/driewieler/ander speel-

gocd waarop een kind kan rijden

9 E van de fies/brommer van een volwasse-

no

l0 E van een schommel, glijbaan, wip of

klimrek

I I ! val op de Srond bj.g.g§.8§.hld§' maar niet

erSens vanaf gevallen bijvoorbeeld strui-

kelen, verstappen

12 El val op de grond op straat of bgi!9!!§-U.i§,'

maar niet ergens vanaf gevallen. bijvoor-

beeld struikelen, verstaPPen

13 E anders

4E. Raakte uw kind daarbij gewond doordat het I E ja

te8en een scherpe hoek viel? 2 E] nee

49.Hoe oud was uw kind toen dat gebeurde? 
-jaar 

en 
- -maanden

50. Als uw kind bij een val gewond zou raken, I E ik waarschuw eerst de huisarts

waarschuwt u dan de huisarts of gaat u 2 El ik ga direct naar het ziekenhuis

direct naar het ziekenhuis? 3 EI trangt van de ernst van de verwonding af

4 EI anden,...............!............

51. Wanneer uw kind voor ccnste hulp bij een Ik ga naar het................

ongcval naar het ziekenhuis moet, welk zie- ziekenhuis

kenhuis zou u dan kiezen?
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Bijlage B: Toelichting op de gebruikte statistische berekeningen
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B.l Berekingen in hoofdstuk 3

Toelichting op tabel 3.1 en 3.2:

Odds ratio: een Íssociatie-maat, die bij lage cumulatieve incidenties ongeveer

gelijk is aan het "relatieve risico":

Relatiel Risico= cumulatieve incidentie in de risicogroep
cumulatieve incidentie in de vergeliikingsgroep

Als vergelijkingsgroep zijn telkens de kinderen van hoog-opgeleide moeders

gebruikt. De odds ratio's in tabel 3.2 zijn berekend uit de regressie'coëfficient

van de logistische regressie.

Omdat de cumulatieve incidentie van ongevallen niet laag is, is de odds ratio niet

eelijk te stèllen aan het relatief risico. Ter illustratie geeft tabel B.l de relatieve

risico's behorende bij de odds ratio's voor ongevallen uit tabel 3.1.

Tabel, B.1 Vergetijking van de odds ratiors voor atte ongevatlen uit tabet 3.1
Ínet de bijbehorende retatieve risicors. Tussen vierkante haakjes staan
de bi j behorende bet rourbaarhei ds i nterva t I en.

verschi I in ooteidinEsniveau

Iaas/hoos midden/hoog

retatief risico

odds ratio

1.31 t0.88-1.95I

1.38 t0.84-2.3I

1.14 t0.78-1.ó9t

1 . 17 t0.73- I .90I

9 50,6 be t rouw baar hei d s - interv al I en :

De 95% betrouwbaarheidsintervallen in tabel 3.1 zijn berekend volgens Cornfield

(Breslow & Day 1980 p. 133). De betrouwbaarheidsintervallen van het relatieve

risico (tabel B.l) zijn benaderingen via een Taylor-reeks (Kleinbaum, Kupper &

Morgenstern 1982, p 297).

Bij de multivariate analyse (tabel 3.2) is het 95% betrouwbaarheidsinterval (95%

b.i.) berekend uit de coefficient B en de standaard error (SE) van deze coefficient

die gevonden zijn in de logistische regressie. Het 950ó betrouwbaarheidsinterval

wordt daarbij berekend met de formule:
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95 % b.i. = e1,p(t r 1.96*§E)

Trendtoets:

In tabel 3.1,3.3 en 3.4: toets voor een trend in proporties volgens Armitage (zie

Rothman & Boice 1982, p 35).

In logistische regressie: door het opnemen van de variabele opleiding als een

continue variabele in het logistisch model. Hiervoor werd dus een ander model

gefit dan het model waarvan de resultaten in tabel 3.2 staan: Het model voor tabel

3.2 bevatte opleiding als een categorische variabele.

Toelichting op figuur 3.1 en 3.2:
lrVanneer een kind een ongeval had gehad, is in de vragenlijst gevraagd wat voor

type ongeval dit \ilas en op welke leeftijd dit plaatsvond. Dit is alleen gevraagd

voor de laatste 3 ongevallen. Er waren echter maar 4 kinderen die een vierde

ongeval hadden gehad. Deze vierde ongevallen zijn niet in de analyse betrokken.

Eveneens zijn alle gevallen weggelaten u/aarvan de leeftijd bij het ongeval niet

was ingevuld. Met de overige gegevens is een ongevalsincidentie berekend als:

..--rd--à--

aantal gcobetttccrdc Hndiaren in dczc hefiiidsllassc

Elk kind draagt geobserveerde kind-jaren bij aan elke leeftijd die het reeds

doorlopen heeft. Bijvoorbeeld een kind dat bij het invullen van de vragenlijst 3*

jaar is, draagt I kindjaar bij aan de leeftijdsklassen <1, I en 2; * kindjaar aan de

leeftijdsklasse 3; en 0 kindjaren aan de leeftijdsklassen 4 en 5. Het verschil tussen

de incidentiekurven voor de verschillende opleidingsniveaus in de figuren is

getoetst met de Mantel-Haenszel X2-toets voor follow-up studies (Rothman &

Boice 1982, p. ll).

Toelichtins bij § 3.2

De incidenties uit tabel 3.5 zijn tot stand gekomen door gewogen middeling. Deze

weging betreft de standaard-weging die het CBS toepast om te corrigeren voor
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verschillen tussen de Nederlandse bevolking en de CBS-steekproef in urbanisa-

tiegraad, leeftijdsopbouw etc.

Toelichting bij § 3.3

Het verschil in uitval (figuur 3.3) is getoets met de Lee-Desu statistic (SPSSX)'

Trendtoets

In tabel 3.6: voor de gegevens over alleen het eerste (val)ongeval is de toets voor

trend in proporties volgens Armitage (Rothman & Boice 1982' p 35) gebruikt.

Yoor alle ongevallen is Poisson regressie toegepast met (nÍrast een constante)

alleen opteiding als continue variabele (LOILBO=I, MO=2, HO=3)' Het aantal

kinderen in elke groep wordt hierbij gebruikt als 'rate multiplier'; het aantal

(val)ongevallen is de uitkomst.

Tabel 3.7: Door opleiding als een continue variàbele in het model op te nemen,

analoog aan de manier waarop dit voor logistische regressie is gedaan (zie

boven).

Poisson- reg ressie

Hiervoor werd het programma EGRET gebruikt. Voor ieder CB-bezoek werd het

kind de leeftijd toegekend die het had halverwege tussen dit CB bezoek en het

vorige bezoek. Door de manier \ilaarop de data verzameld zijn, clusterde de zo

toegekende leeftijden rond de leeftijden va1. 2, 4*, 7* en l0* maand. Het

materiaal levert daarom slechts informatie over deze 4 leeftijdsgroepen. Daarom

werd de leeftijden ingedeeld in: 0-2, 3-5, 6-8 en 9 maanden en ouder. Tevens

werd voor ieder bezoek elk kind een aantal persoonsdagen in observatie toe-

gekend. Voor kinderen waarvoor bij dit bezoek geen ongeval c.q. val-ongeval was

geregistreerd, was dit het aantal dagen tussen het huidige en vorige CB bezoek.

Wanneer er wel een val-ongeval was geregistreerd, was dit de helft van dit aantal

dagen: Omdat er maar maximaal I valongeval kon worden geregistreerd, is het

kind nadat het eenmaal gevallen is niet langer "at risk" voor het observeren van

een volgend valongeval. Wanneer het aantal dubbele val-ongevallen verwaarloosd

wordt, zat dit ongeval gemiddeld halverwege deze periode zijn gebeurd. De
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tweede helft van deze periode wordt daarom niet meegeteld in het aantal per-

soonsdagen in observatie.

Voor meerdere ongevallen is dit veel gecompliceerder. Om deze complicaties te

vermijden, is besloten de analyse voor alle ongevallen analoog aan de analyse

voor valongevallen te beperken tot I ongeval per bezoek. Hierdoor ziin 47

ongevallen (5% van het totaal) verwaarloosd.

Tot slot is bij elk CB onderzoek gevraagd of het kind 2 dagdelen of meer

buitenshuis werd opgevangen. Dit werd gerekend te gelden voor de gehele

voorafgaande periode vanaf het vorige CB bezoek.

Voor elke combinatie van co-variaten is het aantal opgetreden (val)ongevallen

geteld. Het totaal aantal persoonsdagen over alle bezoeken met een bepaalde

combinatie van co-variaten werd als "rate multiplier" gebruikt.

8.2 Berekeningen in hoofdstuk 5

Het betreft hier een case-referent studie. In een dergelijke studie is de odds ratio

een goede benadering van het relatief risico. In dit hoofdstuk worden deze

termen dan ook door elkaar gebruikt.

Bruto odds ratio met 950/o betrouwbaarheidsinterval

Het 95% betrouwbaarheidsinterval werd berekend volgens de methode van

Cornfield (zie bijv. Breslow & Day 1986). Bij de berekening is geen zg. conti-

nuiteitscorrectie gebruikt.

Naar woonplaats gewogen percentages

De verhouding tussen het aantal kinderen in de casegroep en het aantal in de

referentie-groep verschilt per stad. Dit verschil is kunstmatig, d.w.z. veroorzaakt

door de onderzoeks-opzet, omdat dit verschil af hangt van het aantal verstuurde

vragenlijsten. Door dit verschil zal de bruto verdeling van variabelen die met

woonplaats samenhangen, verschillend worden tussen casegroep en referentie-

groep. Daarom is er in die gevallen een naar woonplaats gewogen percentage

berekend. Als gewicht is daarbij gekozen:
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gewicht116=
/Vc4ses",.6 * Nref erenteryt"6

Ncasesr,.6+ Nre Íerenten*À

De keuze van dit gewicht is gebaseerd op de wens om de statistische precisie van

de gewogen percentages zo groot mogelijk te laten zijn. Daarom zorgt dit gewicht

er zowel voor dat steden met grotere aantal cases en referenten zwaarder mee

tellen, als dat steden waarbij het aantal cases en referenten ongeveer gelijk zijn

bij een gelijk aantal cases+referenten zwaarder mee tellen als steden waarbij deze

aantallen sterk verschillen.

Als trendtoets is de Mantel-Haenzsel extention toets gebruikt (zie bijv. Rothman

& Boice 1982).

Odds ratios voor woonplaats gecorrigeerd met 950/o betrouwbaarheidsinterval

De odds ratio gecorrigeerd voor woonplaats is de (conditionele) maximum likeli-

hood schatter van de odds ratio onder de veronderstelling dat deze hetzelfde is in

alle woonplaatsen (Rothman & Boice l9S2). Het 95% betrouwbaarheidsinterval

werd berekenend volgens Miettinen & Nurminen (1985). Dit is analoog aan de

methode van Cornfield, zonder continuiteiscorrectie (in tegenstelling tot de

berekening gegeven door Gart (1971)).

Als trend toets werd de Mantel-Haenszel extentie toets gebruikt.

Multivariate logistische regressie

Er werd niet-conditionele logistische regressie gebruikt, met behulp van SPSSX.

De berekeningswijze van het 95% betrouwbaarheidsinterval en het uitvoeren van

trendtoetsen geschiedde op dezelfde manier als hierboven bij de toelichting op

tabel 3.1 en 3.2. is beschreven.

De selectie van in het model op te nemen variabelen vond plaats van uit de

filosofie dat in het model voor zoveel mogelijk factoren die van invloed zijn op

het ongevalsrisico moest worden gecorrigeerd (zie Kleinbaum, Kupper & Mor-

genstern 1982). Het gevaar van deze benadering is dat een model "overfit' kan

raken. Voorzover ons bekend bestaan er geen duidelijke regels die aangeven

137



wanneer dit het geval is. Daarom is er hier uitgegaan van het principe dat zolang

de resultaten niet te sterk afweken van de univariate analyse of een andere

analyse met een klein aantal variabelen, dit niet het geval is.

Daarnaast is het van belang bij het selecteren van modellen multicollineariteit te

vermijden. Een aantal variabelen geven in dit opzicht problemen. De rangorde

van kinderen in het gezin is sterk gerelateerd aan het aantal kinderen. Ook het

hebben van een jonger broertje of zusjes is sterk gecorreleerd met het aantal

kinderen. Daarom is de variabele aantal kinderen niet in de modellen opgenomen.

De variabele eenouder-gezin en werkende vader kunnen niet tegelijkertijd in het

model worden gebracht. Dit omdat alle respondenten uit een één-ouder gezin

zonder missing values voor de variabelen die op de moeder betrekking hebben,

altijd missing values hebben voor alle variabelen die op de vader betrekking

hebben. Dit kon echter eenvoudig opgelost worden door deze variabelen te

combineren tot I variabele, met als niveaus: geen vader in het gezin, een niet

werkende vader, een part-time werkende vader en een full-time werkende vader.

De analyses met betrekking tot deze twee variabelen zelf werden uitgevoerd met

weglating van de andere variabele.

Keuze re I e rentie - cate gorieen

Odds ratios voor een bepaalde categorie worden altijd berekend ten opzichte van

een referentiecategorie (niet te verwarren met de term referentiegroep, die in dit

onderzoek betrekking heeft op de niet gevallen groep kinderen in vergelijking

met de cases).

Bij ongeveer gelijke aantallen in de verschillende categorieën is de keuze voor de

referentie groep gebaseerd op v/at inhoudelijk het meest logisch leek. Wanneer de

aantallen echter duidelijk verschilden, of wanneer er op inhoudelijke gronden

niet duidelijk een bepaalde groep als referentiegroep aan te wijzen was, werd de

grootste groep als referentiegroep gekozen.

Analyse van de verbanden met de maatregelenscore

Hiervoor werd lineaire multivariate regressie gebruikt. In deze analyse werd

alleen de (gehele) referentiegroep gebruikt.
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Bijlage C: Kinderen die zijn weggelaten in de analysen
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Bij de analyse van de gegevens werden weggelaten:

- I maar gedeeltelijk ingevulde vragenlijst; 19 vragenlijsten die pas binnen-

kwamen nadat de data invoer was beeindigd (16 maal uit de casegroep, 3

maal uit de referentiegroep);

- kinderen die tichamelijk en/of geestelijk gehandicapt zijn (7 uit de case-

groep en l7 uit de referentiegroep);

- kinderen die te oud waren (4 in de casegroep en 4 in de referentiegroep[ bij

de casegroep werd hier de leeftijd ten tijde van het ongeval gebruikt.

- 53 kinderen uit de referentiegroep die de afgelopen 3 maanden bij de EHBO

van een ziekenhuis waren geweest vanll,ege een valongeval: 42 van deze

kinderen zouden in principe ook tot de casegroep moeten behoren (ll
kinderen niet, omdat zij waarschijnlijk niet naar een PORS-ziekenhuis

zouden zijn gebracht). Slechts I ouder gaf spontaan aan d* ze beide vragen-

lijsten had ingevuld. 53 kinderen betekent éen incidentie van valongevallen

die op een polikliniek worden gezien van 4,1% in 3 maanden. Op grond van

de PORS-cijfers (zie hoofdstuk 2) wordt maar een incidentie van 0,9%

verwacht. Waarschijnlijk betreft het voor een deel kinderen die wel zijn

gevallen maar daarvoor niet naar de EHBO van een ziekenhuis zijn geweest

maar naar bijv. de huisarts, of bij wie het ongeval langer dan 3 maanden

geleden gebeurde. Omdat dit op grond van de gegevens verder niet uit te

maken is, zijn deze kinderen allemaal weggelaten uit de referentiegroep.

- 12 kinderen uit de referentiegroep die niet (meer) in de betreffende stad

woonden, dan wel \yaarvan de woonplaats onbekend was doordat dit niet

was ingevuld.

- 16 kinderen uit de cÍsegroep waarbij het ongeval niet een echt valongeval

was (in de meeste gevallen betrof het kinderen die waren ger.aakt door een

voorwerp (en daarna gevallen); de overige keren betrof het verbranding,

beknelling of een snijwond.

Totaal blijft nu een casegroep van lllg kinderen en een referentiegroep van ll93

kinderen over.
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Bijlage D: Resultaten van de analyses naar determinanten van specifieke typen

valongevallen.
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In de analyses naar de effecten van omgevingsfactoren en van een klein aantal

specifieke gedragsfactoren, worden alleen die ongevallen in de analyse betrokken,

waarbij een factor ook daadwerkelijk van belang zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

het gebruiken van bank of bed als trampoline wordt alleen in verband gebracht

met vallen van bank of bed. In deze analyses worden dan de kinderen die een

ander type valongeval hebben gehad, gebruikt als referentiegroep. Dit is gedaan

om het aantal cases dat in de analyse kan worden betrokken, zo groot mogelijk te

maken (zie hoofdstuk 4). Omdat het zich hierbii desondanks soms slechts om

kleine aantallen handelt, geven we in de tabellen in deze bijlage telkens de

absolute aantallen kinderen in de verschillende groepen in plaats van percentages

zoals in hoofdstuk 5. Vanwege de kleine aantallen wordt bovendien in de multi-

variate analyses alleen gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van het kind.

We zullen in deze bijlage de factoren (omgevingsfactoren en gedragsfactoren) per

type valongeval waarop zij betrekking hebben behandelen.

Vallen van de trap

Tabel D.l geeft een aantal kenmerken van de trap die voor vallen van belang

zouden kunnen zijn. Het aantal trappen blijkt een zwak, niet significant, negatief

verband te vertonen (p-waarde trendtoets= 0.14) met het aantal valongevallen van

de trap. Dit is juist omgekeerd aan'$,at er verwacht werd: hoe meer trappen, des

te meer er ook op trappen gelopen zal worden en des te grgter de kans om van de

trap te vallen. Voor een deel is dit te verklaren doordat een deel van de ouders

die invullen dat ze in een huis met 3 of meer trappen rrronen, waarschijnlijk

feitelijk in een bovenwoning \r,onen, waar de trappen zich buiten de eigenlijke

woning bevinden. Maar daarnaast is hier iets anders aan de hand. Ook voor

andere ongevallen (niet van de trap) blijkt er een verband te bestaan tussen het

aantal trappen en ongevallen (zie § 5.4.8). Kinderen die wonen in een woning met

één trap blijken een risicogroep te vormen voor het krijgen van een valongeval in

het algemeen. In § 5.4.8 en 5.5 is hier verder op in gegaan.

Er is een zwak beschermend effect (twee-zijdige p-waarde 0.10) van het hebben

van een trap'met I bocht. Een bocht in de trap kan, vooral wanneer dit een

bordes is (zie figuur 5.1) een letsel-verminderende werking hebben doordat het
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Fiquur 5.1: Bordes-trap

de val breekt. Aan de andere kant kunnen bochten in de trap zonder bordes het

risico om van de trap te vallen verhogen, van!\,ege de smal toelopende vorm van

de treden.

Het hebben van een leuning aan de trap of het type vloerbedekking blijkt geen

effect te hebben. Dit kan te maken hebben met de mogelijkheid dat de trapleu-

ning voor kleine kinderen nog te hoog is om effect te sorteren.

ao" 
t!
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Íabet D.t: Kermrken van de trap en het vóórkomen van vattcn van de trap.

Aantat Ien odds ratio

van de trap anders ongecorri' gecorrigeerd
gevattcn gevatten geerd voor teeftijd en

gestacht kind

Asrtat trapenl

een 46 26, 1.00 1 '00

tHee 63 46 0.78 0'81
t0.52-1.1n t0.53'1.221

drie of meer 5 50 0.58 0'62
t0.25-1.49I t0.23-1.64

rrplanrirrgl

aanrezig bij atte trapP€n 106 695 1.00 1'00

ontbreekt bij een of meer I ?8 0.ó5 0'59
trappen t0.28-1.441 lO'27'1 '2n

Asrtat botàterrl

een of mer rechte trap- 27 '159 1-19 1'16
pen tO . 75 - 1 .88, lO '72' 1 'En

geen rechte trappen 8ó 612 1.OO 1'OO

Een of meer trappen met I 75 569 1.00 t'00
bocht

Geen enkele trap met 1 38 2OZ l.4l 1'38
bocht t0.93-2'11 t0'89-2'11

Asrtal trlfen Ét gl8&
bedetkinE'

Geen trappen 
'Ilet 

gtadde 56 372 1.00 1'00
bedekk i ng

Een of meer trappen lnet 58 403 0-9ó O'97
gtadde bedekking' t0.ó5-1.42t t0'ó5'1'451

In de anatyse zijn betrokken:
1) Atteen kinderen uit xoningen nret minimaal één trap
2) Atteen kinderevr die kunnen topen uit roningen met minimaal één trap

Tabel D.2 geeft het effect van maatregelen ter voorkoming van het vallen van de

trap. Het gebruik van traphekjes blijkt naar verwachting te helpen. Hierbij is de

aanwezigheid van traphekjes op twee manieren gescoord. Bij de eerste manier is

niet alleen gekeken naar of er traphekjes aanwezig waren, maar ook naar
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wanneer deze werden gebruikt. Bij deze manier van scoren is er van uitgegaan

dat in de woning de woon- en de slaapfunktie over twee verdiepingen zijn

verspreid. Dit betekent dat op de woonverdieping de traphekjes minimaal

overdag gebruikt moeten worden, en op de slaapverdieping minimaal 's-nachts.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt het gebruik van traphekjes

hier voldoende genoemd. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen ouders die in

het geheel geen traphekjes hadden aangebracht en ouders die wel een of meer

traphekjes hadden aangebracht maar niet voldeden aan de hierboven beschreven

criteria.

Bij de tweede scoringsmethode werd de veel simpeler methodiek van Wortel et al.

(1990) gevolgd, die de aanwezigheid van traphekjes beoordeelden aan de hand

van het aantal aangebrachte traphekjes zonder te kijken naar het gebruik hiervan.

Hierbij wordt het aantal traphekjes ingedeeld in onveilig(=9,€0D hekjes), tamelijk

veilig (l hekjes bij aanwezigheid van I trap, of twee hekjes bij het aanwezig zijn

van twee trappen) en veilig (meer hekjes).

In beide gevallen zijn alleen kinderen tussen 9 maanden en 2,5 jaar in de analyse

betrokken: de leeftijdsgroep waarvoor traphekjes effect sorteren.

Een complicatie hierbij was dat 17 ouders aangaven een traphekje te hebben

geplaatst nadat het ongeval had plaatsgevonden. Dit betrof 14 maal ouders van

wie het kind van de trap gevallen was. 8 van de 17 ouders hadden in de vragen-

lijst aangegeven hoe de situatie voor het ongeval was. [n dit geval is de situatie

ten tijde van het ongeval in de analyse betrokken. De overige 9 ouders zijn

weggelaten in de analyses die op traphekjes betrekking hadden.
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Iabet D.2: l.laatregeten ter voorkming van vatlen van de trap.

Aantat ten2 odds ratio

van de trep andcrs ongecorri- gecorrigeerd
gevalten gevatten gecrd voor teeftijd en

gestscht kind

Iraphcties (l)
geen 17 73 1.00 1.00

aannezig, naar onvot- 26 154 0.72 0.70
doende t0.37't.411 t0.3ó'1.3n

votdoendel 8 59 0.58 o.5E
t0.24-1.421 t0.23'1.4ól

ïraÉckjes (2)

onvei t ig 17 T3 1.00 1.00

tanretijk veil.is 26 140 0.E0 0.78
t0.41-1.551 t0.59'1.531

onvei tigl 8 73 0.37 0.45
t0.15-0.931 t0.18-1.341

T)De traFàetjes

Schaarhekjes en andere 1ó 138 0.70 0.ó1
bektirÈare hekjes t0.33-1.501 t0.2E'Í.35t

Atteen niet bektir{care 14 85 1.00 í.00
hekj es

Antistip op de treàt
Aangebracht op atte gtad' 11 63 1.00 1.00
de trappen

0p minimaat 1 gtadde trap 4'l 315 0.75 0.68
niet ssngebrscht t0.37-1.51t t0.53-1.421

1) zie tekst voor toetichting bij deze indeting
?) de anatyses zijn verricht op de votgende deetgroepen:

Voor aanrezigheid traphekjes: finderen vanaf 9 maanden tot 2,5 jaar, ronend in een
huis mt minirnaat één trsP die niet door deuren r.ordt afge§loten.
Voor bektiràare hekjes: Kinderen van 18 maanden en or.der íaarvan de ouders minimaal
I traphekje in gebruik hebben
Voor sntistip op de treden: Kinderen die kr-rvren lopen. ronend in een huis met een
trap met gtadde vtoerbedekking

Het hebben van traphekjes blijkt een beschermend effect te hebben, doch dit is

slecht zulak significant (p-waarde trend toets voor de tweede indeling:0,10).
rrVanneer de analyse wordt beperkt tot kinderen van 9-24 maanden (in plaats van

9-30 maanden), dan blijkt het beschermende effect van traphekjes sterker te

worden. Bij voldoende gebruik van traphekjes is de kans op een val van de trap
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nu 4 à 5 maal zo laag als wanneer geen traphekjes worden gebruikt (tabel D.3)

Dit effect is, ondanks de kleinere aantallen, wel statistisch significant.

ïabet D.3: Effect van traphekjes ter voorkcrning v8n vatlen van de trap, beperkt
tot kinderen van 9-24 maanden.

Aantal ten2 odds ratio

van de trap anders
gcvstlen gevatten

orgecomi-
gecrd

gecorri geerd
voor teeftijd en
Eestacht kind

Tr+hctjes (t)
gecn

aamezig, naar onvot-
doende

votdoendel

Traphetjes (2)

onvei I i g

tamt i jk vei t ig

veitigl

1?

t9

3

12

17

5

42

102

46

42

93

55

1.00

0.ó5
t0.29-1.45r

0.23
t0.oó-0.82t

1.00

0.&
t0.28-1.44t

0.32
t0.1 I -0.94t

1.00

0.49
t0.21 - I .15t

0.21
t0.0ó-0.84t

1.00

0.48
t0.20- 1 .45t

0.27
I0.09-0.881

1)
2»

zie tekst voor toetichting bij deze indeting
de anatyses zijn verricht op de votgende deetgroepen:
Voor aanrezigheid traphekjes: Kindercn vanaf 9 naanden tot 2,0 jaar, ronend in een
huis met minimaal één trap die niet door deuren rordt afgeoloten.

Een gevaar van traphekjes is dat ies oudere kinderen over de hekjes heen gaan

klimmen. Daarom is het van belang dat de hekjes hiertoe geen mogelijkheid

bieden. [n deze analyse is gekeken naar alle kinderen vanaf 1,5 jaar waarbij in

huis traphekjes in gebruik waren, dus ook naar kinderen ouder dan 2,5 jaar. Voor

deze kinderen zijn traphekjes niet meer nodig, maar het klimmen over traphekjes

(bedoeld voor jongere broertjes eilof zusjes) kan wel gevaar opleveren.

Het beklimbaar zijn van traphekjes lijkt in dit onderzoek geen gevaar op te

leveren. Met een bovengrens aan het 95% betrouwbaarheidsinterval van 1,35 is

het is onwaarschijnlijk dat gebruik van schaarhekjes (afgeraden door de Stichting

Consument en Veiligheid) een veel hoger risico oplevert dan gebruik van hekjes
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met verticale spijlen of volledig dichte hekjes. Ook het aanbrengen van antislip

op de treden van de trap lijkt voor jonge kinderen geen effectieve maatregel.

Tot slot is ook de invloed van een aantal gedragingen van kinderen of ouders op

het vallen van de trap bekeken (tabel D.4). Hierbij werden geen statistisch

significante verbanden gevonden tussen deze gedragingen en het vóórkomen van

vallen van de trap. Hierbij dient te worden opgemerkt dat met name de infor-

matie over het vergeten van traphekjes erg kleine aantallen betreft, en dat het

ontbreken van een statistisch significant verband gezien de brede betrouwbaar-

heidsintervallen in dit geval niets zegt over het al dan niet bestaan van een

dergelijk verband.
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Iabel, 0.4: Gedrag en het voorkoíEn van vatten van de trap.

Aants[ [en odds ratio

van de trap anders ongecorri' gecorrigeerd
gevallen gevalten geerd voor leeftijd en

geslacht kind

verlctcn van traphetjesl

vaak/regel,rnatig/af en toe 5 17 2.6 2.8
I0.58-1lI t0.55-141

bijna nooit 7 29 2.1 ?.7
r0.52-8.31 t0.59'121

nooit 3 2ó 1.00 1.00

fird toopt op sotken2

vaak 11 8ó 0.79 1.00
r0.56-t.74r t0.44-2.31

regetmatig ll U 0.81 0.85
I0.37-1.781 t0.37-1.9n

aí en toe 12 89 0.83 O.77
t0.59-1.801 t0.35-1.73I

(bijna) nooit 18 111 1.00 1.00

fiÍd l6pt rt sfttlgr in
de hsdeír de trry afJ

vaak/regetmatig 14 93 0.91 1.22
t0.45- I .82I Í0.r5-2.n

af en toe 13 125 0.ó3 0.84
t0.31 -1 .24 I0.39'1.80!

(bijna) nooit 25 151 1.00 1.00

1) deetgroep voor anatyse: atte kirËeren vàn 9-30 maanden, van tie de or.ders traphekjes
gebrui ken

» deetgroep voor anatyse: atle kirËeren die kurnen lopen en in een huis ronen met een
trap met gtadde vtoerbedekking

3) deetgroep voor anatyse: atte kinderen die kunnen topen en in een huis met een trap
HOnen
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Tabet D.5: lnvtoed van het type vtoerbedekking oP het voorkcrEtr Yan een vat op
getijke hoogte bimenshuis (Atteen kinderen die at kwnen topen)

Aantal Ien odds ratio

birnenshuis anders
vat op gel,ijkc Aevatten
hoogte

ongecorrigecrd geeorrigeerd
voor leeftiid en
gestacht kind

lhrisl-rwloer

etaddè vtoer met
kteed met antistip
gladde vloer met
kteed zonder antistip
gtadde Ytoer mt
vastliggen kteed

gtaddc vtocr zonder
kteden

vastc vtocrH€kking

Iertcnvter
gtadde vtoer mèt
kteed ret antistip

Stadde vloer rnet
kteed zonder antistip
gtadde vtoer zonder
kteed

vaste vtoerbedekking

Ylar in de hat

gtadde vtoer net
kteed met antistip
gtadde v(oer ret
kteed zonder antistip
gtadde vtoer zorÉer
kteed

vaste vtoerbedekking

Yloer in de staapka-
rr YUr hct kird

etadde vtoer met
kteed rnt antistip
gtadde vtoer rpt
kleed zonder antistip
gtadde vloer zonder
kteed

vaste vtoerbedekking

0.71
I0.57- I .361

0.43
t0.1ó-1.21t

1.19
r0.75-r.911

I .19
Í0.77-1.U|

1.00

1.21
Í0.62-2.41

í -0ó
t0.17-3.01

1.00

0.54
t0.25-1.17l

0.76
t0.39-1.47J

't.76
t0.90-3.5t

1.00

1 .14
t0.76-1.721

0.48
t0.12-1.8ór

1.59
t0.72-3.51

1.38
t0.93-2.01

Í.00

0.75
t0.39- I .451

0.47
t0.tó-1.38t

1.17
t0.73-1.871

I .16
t0.74-1.901

1.00

1.17
t0.58-2.4t

1.Í5
t0.38-3.51

1.00

0.5ó
Í0.25-1.2n

0.81
I0.4t-l.6tt
1.9ó
t0.97-3.9t

1.00

1.20
r0.79-1.82t

101

51

167

210

277

48

20

67

69

83

39

481

201

13

3ó

45

50

1t

126

tl

12

84

40

25

30

0.45
t0.r0-Í.94
't.&
t0.72-3.n

Í.40
I0.94-2.11

1.00

4'

93

195

556
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vervotq tabet D.5

Aantat ten odds ratio

binnenshuis
val op getijke

anders
gevat len

ongecorrigeerd gecorrigeerd
vmr teefti jd en

Yter in de bd-r
kleed rct antistip

kteed zonder antisLip

seeíi kteed

43

0.80
r0.53- Í .211

1.27
t0.82- l .96t

1.00

0.8ó
t0.56- 1.35t

1.36
t0.87-2.1t

I .00312

Val op Selijke hoogte binnenshuis

Allereerst is hier de invloed van het type vloerbedekking op een val op gelijke

hoogte binnenshuis bekeken (tabel D.5).

Gladde vloeren lijken niet duidelijk een hoger risico op valongevallen op te

leveren dan vloeren met vaste vloerbedekking of bedekt met kleden. Wel lijkt in
de hal, de badkamer en de slaapkamer van het kind het aanbrengen van antislip

onder kleden van belang te zijn. Dat het aanbrengen van antislip onder kleden in

de keuken en de huiskamer geen effect heeft, zou kunnen komen doordat daar

vaak grotere kleden zullen liggen, die minder makkelijk verschuiven.

Tabel D.6 geeft de odds ratios voor het aanbrengen van antislip.
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Tabel D.6: De invloed van antislip op een val op gelijke hoogte binnenshuis

Aant6[ ten odds rEtio

birnenshuis anders
vat op setijke gevatten
hoogte

ongecorrigeerd gecorrigeerd
voor teeftijd en
gestacht kind

In hal, bder of
staapker

atteen kteden zonder
antistip

zorel kteden mt ats
zonder antistip

atlcen kteden met
antistip

ln hele huis

atteen kteden zonder
antistip

zoret kteden met ats
zonder antistip

aIteen kteden mt
antistip

187

38

46

10

42

80

332

42

18

1.7

321

176

1.88
rt.r9-3.01

2.0
Í0.95-4.3I

1.00

1.69
tl.07-2.n
1 .59
r0.88-2.91

1 .00

1.91
t1.20-3.11

2.3
t1.05-4.9I

1.00

1.73
tl.09-2.81

1.71
t0.93-3.21

1 .00

Tabel D.7 laat de invloed zien van het wegwerken van snoeren en van een aantal

gedragingen op de kans om binnenshuis op gelijke hoogte te vallen. Het vaak

rennen binnenshuis blijkt geen effect te hebben op de ongevalskans, even als het

wegwerken van snoeren. Het lopen op sokken heeft een effect dat tegenoverge-

steld is aan wat werd verwacht het op sokken lopen blijkt te zorgen voor minder

'ongevallen, al is dit slechts zwak significant (p-waarde trendtoets 0,06). r#anneer

wordt g,ecorrigeerd voor leeftijd van het kind dan is het effect niet langer

significant.

Het effect van het op de grond liggen van spullen in de woonkamer is wel in de

richting die werd verwacht, zij het dat vooral de categorie "af en toe" hoog scoort.

Dit kan op toeval berusten; het zou echter ook zo kunnen zijn dat wanneer vaak

spullen op de vloer liggen, het kind heeft geleerd hier rekening mee te houden.
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ïabet D.7: De invtoed van onpevingsmaatregeten op een vat op getijke hoogte

bimenshuis (atteen kinderen die at kunnen lopen)

Aant€t ten odds ratio

binnenshuis anders ongecorrigeerd gecorrigeerd
val op getijke gevatlen
hoogte

voor teeftijd
en geslacht
kind

SÍercír r,cggffirkt of
vst ge-gkt in
loo*-rl
ja

írée

Er liggcn vaak sprttcn q
de grod in de rcot*-r
op ptgatsen mar gelryr
rcrdtr

vaak 29

regetoat i g

af en toe

(bijna) nooit 1ó

riÍd toqt op sotten2

vaak 28

regetmat i g

af en toe

(bijna) nooit

Iird rentl

vaak

regetmat i g

&9 1.00

140 1.07
t0.ó8-1.68t t0.65-1.651

176 1.22 1.t0
t0.64-2.3I t0.óó-2.61

51 ?77 1.36 1.43
t0.75-2.51 Í0.76-2.71

52 237 1.62 1.87
t0.89-2.9t t0.99-3.5I

117

27

I .00

1.03

118 1.00

197 0.ó0

33 177 0.79

31 '.t73 0.76

48 203 1.00

50 250 1.06

57 344 0.88

1.00

0.óE
t0.5ó-0.99t t0.41-1.151

0.90
t0.49-1.28t t0.54-1./t9I

0.79
t0.46-1.241 Í0.47-1.321

1.00

1.12
Í0.67-1.6n t0.ó9-1.81r

1.00
t0.57-1.36t t0.ó3-1.58I

af en toe / (bijna) nooit 40 212 1.00 1.00

1) deetgroep voor anatyse: kinderen die kunnen topen
2) deetgroep voor anatyse: kirÉeren die kunnen [open en in een roning Honen nret minimaat
1 kamer (inct. keuken) mt gtadde vtoerbedekking
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Vallen tegen een scherpe hoek

Tabel D.8 laat zien dat het afschermen van scherpe hoeken in de woonkamer geen

effect laat zien op het verwond raken door een scherpe hoek bij een val binnens-

huis. De aantallen zijn echter klein, en deze gegevens daarom weinig informatief.

@9J!: Dc invtoed van de aanrezigheid c.n het afschenrpn van schcrpc hoeken op

vatongcvat ten bimcnshui s

Aantat ten Odds ratio

birnenshuis anders orgecorri' gecorrigeerd
aan schcrpe gevatten gecrd voor teeftijd
hoek vcnrond en geslacht

kind

sarcrpc heten in wr-
k-r
aannezi g

aamezig, naar
afgeschemd

niet aanreziE

61 217 1.31 1.28
t0.92-1.8ól t0.89-1.821

17 ó1 1.26 1.20
Í0.71-2.21 Í0.67-2.21

ro8 487 1.00 1.00

Groep in analyse: kindcren die kmnen toPen.

Uit bed oÍ van een bank gevallen

Tabel D.9 laat zien dat hoogslapers een driemaal hoger risico geven op een val uit

bed dat een bezoek aan een EHBO-afdeling tot gevolg heeft. Het ontbreken van

een rand om de hoogslaper lijkt het risico daarbij nogmaals met een factor 3 te

verhogen, al is dat gezien de kleine aantallen niet statistisch significant.

Het meegeven van groot speelgoed naar bed lijkt in dit onderzoek geen belangrij-

ke risicofactor te zijn, al zijn de aantallen klein.
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Tabet 0.9: Factoren van invtoed op het vatten uít bed

Aanta[ len odds ratio

van bed anders ongecorri- gecorrigeerd
gevatlen gevatten geerd voor leeftijd en

sestacht kind

Xird staapt inl
(taas) bed 26 56 1.00 1.00

hoogstaper 9 58 3.4 3.5
tl.54-7.5t tl.55-8.11

kindertedikant 27 387 1.25 1.29
t0.75-2.1t 10.61-2.n

rieE 0 I

Íind stapl in
hoogstaper"

met rand 7 53 1.00 1.00

zonder rand 3 7 3.2 3.6
t0.74-15! Í0.57-231

Íird kriist grot,sgeet-
goed -e naar bed

vaak/regetmatig/af en toe 6 75 0.94 0.92
Í0.37-2.41 t0.33-2.6t

(bijna) nooit 18 212 1.00

Groep in anatyse:
1) Kinderen die kunnen zitten, kruipen, staan of lopen
2) (inderen die stapen in ecn hoogstaper
3) Kinderen die in een tedikant stapen en kunnen zitten, kruipen, staan of toPen.

Alle ouders van kinderen die uit een kinderledikant waren gevallen, hadden de

bodem van dit ledikant al één of meer keer verlaagd. Deze factor is daarom niet

opgenomen in tabel D.9.

Tabel D.lO geeft het verband tussen valongevallen van bank of bed en de fre-

kwentie waarmee het kind op bed of bank springt. Dit verband is zwak signifi-

cant (p=Q,Q7). tn een aantal gevallen gaven ouders in de vragenlijst spontaan aan

dat hun kind niet van het bed of de bank was gevallen, maar gesprongen. In deze

gevallen is het verband met het vaak voorkomen van het springen op de bank ook

sterker dan die voor vallen van bed of bank in het algemeen was (tabel D.ll).
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ïabet D.10: De invtoed van sprirpcn op bedden of banken op het risico qn van en

bed of bank te vatten

Aantat ten odds ratio

van bed of anders
bank gevallen gevatlen

ongecorrigeerd gecomigeerd
voor leeftijd
èn gest.cht
kird

Xird gebruikt bed/bí*
ala tr4otir:
vaak

regelnleti g

af cn toe

7512

21

40

tó3

353

320

1.77
t0.87-3.6I

1.4?
t0.7?-2.ót

1.25
Í0.76-2.11

1.00

1.81
I0.87-5.4

t.5t
Í0.8:r-2.8t

1.28
to.77-2.11

1.00(bijna) nooit 8
l) inctusief de kinderen die van bed of bank afgesProngen zijn
Groep gebruikt in anatysc: kindcren ouder dan I jaar. -

Iabet D.'l 'l : Dc invloed van springen op bedden of bankerr op een vat van bed of bank

Aantal len Odds ratio

van bed van bed/bank anders
gesprongen gevat tenr gevaI ten

kolcnr I tov kotcrn 2 tov
kolcnr 3 kot«n 3

Íird gcbruikt
bGd/beí* ctt tr*
potim

vaak

regetmat i g

af en toe

z

5

0

2

12

21

40

29

75 4.3
Í0.74-251

4.9
n.08-22t

1.00

1.77
t0.E7-3.óI

1.42
t0.79-2.61

1.25
Í0.76-2.11

t.00

163

353

320nooi t

Groep gebruikt
nctus rtlEeren ote van Deo oï Danx ar

in anatyse: kindercn ouder dan I j aar.
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Vallen uit de kinderstoel

Tabel D.l2 laat zien dat kinderen die (bijna) nooit in een tuigje in de kinderstoel

zitten, vaker uit de stoel vallen dan de kinderen waarbij dat wel het geval is. De

aantallen zijn echter zo klein, dat dit effect verre van statistisch significant is.

Lg§gl_!-$: Invtoed van het gebruik van een tuigje op het risico orn uit de kinder-
stoet te vatten

Aantet len Odds ratio

van (kinder)- anders ongecorrigeerd gecorrigeerd
stoet gevat- gevalten
ten

voor teeftijd
en gestscht
kind

fiÍd zit in een tuigje in
dc kiÍderctet
vaak 1 58 0.28 0.29

r0.05-1.731 t0.04-2.31

regetnatig/af en toe 2 39 0.84 0.84
t0.21-3.5I I0.18-4.0I

(bijna) nooit 15 249 1.00 1.00

Groep gebruikt in anatyse: kinderen die reteens in een kinderstoet zitten
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Het vallen vanaf een commode, taÍel oÍ kast

Vrijwel alle ouders van kinderen die van een commode, tafel of kast waren

gevallen zeiden dat zij nooit of bijna nooit wegliepen wanneer zij het kind

daarop verschoonden. De categorie bijna nooit werd significant vaker aange-

kruisd door ouders van kinderen die van de commode waren gevallen dan de

categorie nooit (Tabel D.l3). Het is de vraag of dit geen rapportagefenomeen is.

Als het kind in een onbewaakt ogenblik van de commode is gevallen, kunnen

ouders moeilijk meer antwoorden dat zijn helemaal nooit weglopen. Yoor ouders

van kinderen die op een andere manier zijn gevallen geldt dit niet.

@.LL.!!: De invl,oed van het regtopen bij het verschonen van het kind op een

kastrtafct of ccnnpde op het valten van kast, tafct of cffie

Aanta[ [en odds ratio

van coÍnode arders
gevat len gevat len

ongecorri- gecorrigeerdvoor
geerd lceftijd et

gestacht kind

Loet retecns r,eg

vaak/regelmatig/af en toe 'l 0.65 0.87
I0.Í0-4.4t t0.09-8.21

bijna nooit

nooit

't8

12

93

4.8
t1.43-17l

1.00

7.5
n.ót-35t

1.00

Yan een speeltuig vallen

Een veel voorkomend type ongeval is het vallen van een schommel, glijbaan, wip

of klimrek (hier verder kortweg speeltuig genoemd). Zoals uit tabel D.l4 blijkt,

is de hardheid van de ondergrond onder speeltuigen van invloed op de kans op

een valongeval dat bezoek aan de EHBO tot gevolg heeft. De ondergrond is

hierbij gerangschikt naar hardheid volgens Van den Boom (1990). Vooral

speeltuig dat op gras is geplaatst blijkt een hoog relatief risico te hebben, hoger

dan rubber tegels. Het is de vraag of dit komt door de hardheid van gras, of

doordat speeltuigen op g,rali waarschijnlijk vaker speeltuigen in privé-tuinen zijn

(gras als ondergrond is gecorreleerd aan het wonen in een huis met een grote

tuin). Het is waarschijnlijk dat kinderen met een speeltuig in de eigen tuin daar
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veel meer tijd op doorbrengen dan kinderen die daarvoor naar een speelplaats

moeten. Zoals gezegd in hoofdstuk 6 kunnen expositie en valhoogte hier een rol

hebben gespeeld.

!§!-!!.1!: lnvtoed van de haröeid van de ondergrord onder speeltuigen oP het
risico op EHBO bezoek ats gevotg van een val van een speettuig.

Aantat len odds ratio

van speel- anders ongecorri' gecorrigeerd
rcrktuig gevatten geerd voor leeftijd en
geval len gestecht kind

llaÍdstc or*rgrord
steen/grind 14 76 2.3 2.3

tl.05-5.01 tl.04-5.1t

rubber tegets 23 227 1.26 1.31
Í0.&-2.51 t0.ó5-2.ól

gras/aarde 65 249 3.2 3.4
tl.80-5.9t tl.8ó'ó.4I

zand (referenticaroep) 14 174 1.00 1.00

houtsnippers/boomschors- 0
rubber tesets

12

Deetgroep anatyse: atte kinderen die ret eens spelen op een ptek buitenshuis vaar een
schonmet, rip, gtijbaan of ktimrek is.
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Bijlage E: Achtergrondkenmerken van de kinderen uit verschillende delen van de

onderzoekspopulatie
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Tabel E.l geeft een aantal achtergrond kenmerken van de verschillende groepen

in de onderzoekspopulatie. \ilanneer deze achtergrond kenmerken niet verschillen

tussen kinderen uit de referentiegroep waarvan de ouders naar een PORS-zieken-

huis zouden gaan en de overige kinderen uit de referentiegroep, is het niet nodig

de analyse tot de eerste groep te beperken. Ditzelfde geldt voor de casegroep:

\Yanneer er geen verschillen bestaan tussen cases uit de referentiegemeenten en

uit andere gemeenten, kunnen beide groepen in de analyse worden betrokken.

Deze verschillen zijn daarom ook getoetst op hun statistische significantie.

Uit deze tabel blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen cases uit de referen-

tie gemeenten en cases uit de andere gemeenten. Dat was ook te verwachten,

omdat de referentiegemeenten vaker stedelijke gemeenten zijn dan de andere

gemeenten (voor een belangrijk deel randgemeenten van de steden waar de

pORS-ziekenhuizen zijn gevestigd). De enige factoren die niet significant

verschillen tussen de twee groepen cases zijn geslacht en leeftijd van het kind.

Voor de relatieve grootte van het huis is het verschil zwak significant (p=0,06).

Er zijn duidelijke verschillen tussen de cases uit de referentiegemeenten en uit de

overige gemeenten in de sociaal-economische en sociaal-demografische variabe-

len: In de referentiegemeenten zijn er relatief zowel meer hoog als meer laag

opgeleide moeders en eveneens meer jonge en meer oude moeders en meer kleine

en meer grote gezinnen, terwijl de middengroepen telkens in de overige gemeen-

ten beter vertegenwoordigd zijn. Verder is het aantal huishoudens \vaar geen van

de ouders buitenshuis werkt, het aantal één-ouder gezinnen en het aantal buiten-

landse gezinnen groter in de referentiegemeenten. Ër zijn sterke verbanden met

de variabelen die met het type woning samenhangen (het aantal trappen in huis

en het hebben van een tuin).
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Lebe!-t-l: Verdeting van de achtergrondkermerken van de kinderen uit verschitten-
de deten van de onderzoekspoprtatie. 1 kind uit een stad met atteen
een PORS-ziekenhuis raarbij de ouder aangaf bij voorkeur naar een
ziekenhuis etders te gaan, is reggetaten.

case9roep referentiegroep

uit
referent i e
gel[Eente
()l=543)

tliet ui t
ref erent i e
geíÉente
(L=576)

GeíEente GerEente met PoRS en
met atteen andere ziekerfiuizen
PORS.
ziekenhuis Naar PORS' |liet naar
()l=ó47) zieker$uis PoRs

()l=180) ziekenhuis
( N=365 )

sere

jongen

meisje

teeftiid kird

0-l

1-2

2-3

3-4

4-5

opteiding Dcder

HO

Bovenbour{ H0

orderbour Èlo

LO

taat

Iedertands (inct.
di atect )

l4arokkaans / Su.
rinaarm / Turks

Engets I Ftans I
Duits / Scandina-
vi sch

Overige talen

gezirlstlpe

met één ouder

58.4r

41.6t

5.5Í

24.0/

24.02

23.12

23.42

16.6t

37.12

23.4/

22.94

89.0Í

7.ZZ

I .5t

2.42

17.2t

61.U

38.3Í

5.4t

19.42

30.64

21.5r

23.12

rtt

10.6/

41.62

30.9/

$.94
t*

94.62

2.8t

1-2?,

1.42

**i

5.42

91.64

48.4r

51.61

't0.72

?1 .8.',t

24.14

22.32

21.0%

14.22

27.62

28.4r

?9.7X

92.0%:

5.1%

0.82

1.9%

7.ïA

92.12

49.7t

50.3I

10.72

23.7t

24.91

23.24

17.5r

20.6t

26.3/

24.6r

28.64

77.5r

49.41

50.óÍ

8.9U

26.12

21.22

22.31

21.5r

1)

29.4/

27.12

20.04

23.52

i

71.82

10.7X 19.2/

6.71 3.02

5.1r 6.0U

16.2t 18.4r

83.8U 81.62net tHee ouders 82.82

significantie van de vcrschilten met de voorafgaande kotom:
r 0.005 < pt 0.05 (tlree-zijdig) *0.0005 s ps 0.005 (tree.zijdig) fir pÍ 0.0005
1 ) p-trend=0.03 (trec-zi jdig)
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VervotE tabet E.1

cascgroep referentiegroep

iliet uit GeíEente [Et Gemeente met PoRS enult
refcrent i e
gefiFcnte
(ll=543)

gerEcnte
(llr57ó)

eiekenhuis
(]l=ó47)

refcrentie atteen PORS' andcre zickenlruizen

llatr PoRS' llict naar
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De verschillen tussen kinderen uit de referentiegroep in stad 2 en 3 \ilaarvan de

ouders zeggen wel dan \ilel niet naar een PORS-ziekenhuis te gaan zijn kleiner,

maar op enkele punten wel aanwezig: ouders met een Turkse, Marokkaanse of

Surinaamse achtergrond zeggen relatief minder vaak naar een PORs-ziekenhuis

te gaan; ook de gemiddelde opleiding van de moeders in deze steden die zeggen

naar een ander ziekenhuis te gaan ligt lager. Bij nadere beschouwing (resultaten

hier niet getoond) blijken bovendien de verschillen in de twee steden afzonder-

lijk nog groter te zijn dan uit tabel E.l blijkt De verschillen in beide steden zijn

nametijk tegengesteld. In stad 2, waar het PORS-ziekenhuis een algemeen

ziekenhuis is, terwijl de stad ook twee academische ziekenhuizen kent, gaan

buitenlandse kinderen, kinderen van lager opgeleide moeders en kinderen uit

gezinnen waar geen van de ouders werkt vaker naar het PORS-ziekenhuis. In stad

3, waar de PORS-ziekenhuizen academische ziekenhuizen zijn, is dit juist

andersom.

De consequentie van het bestaan van dit verschil is dat in de analyse van variabe-

len die met sociaal-economische status samenhangen, alleen die kinderen betrok-

ken kunnen worden die naar een PORS-ziekenhuis zouden worden gebracht.
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Bijlage F: Invloed van het opleidingsniveau van de moeder op de kans op een

valongeval, apart voor Nijmegen en de overige steden
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Ig]Dg]!l_1: tnvtoed van het opl,eidingsniveau van de rnoeder oP een vatongeval in de

stad IijrEgen. Het onderrijsniveau betreft de taatst voltooide optei-
ding.

Gestadaardiseerd odds ratio
percenta9e

case refcren- gecorrigeerd gecorrigeerd
groèp tiegroeP voor voor rceldere
ll=Í07 )l=373 roonptaats factoren'

Atteen basis 20.41 15.3Í 1.80 1.85
orÉerri j s t0.96-3.381 t0.80-4.31

Onderbour middetbaar 36.17 22.31 2.1 1.5ó
onderri js 11.23-3.n Í0.T1-3.21

Eovenbour middetbaar 16.71 26.32 0.8ó 0.75
onderxi js t0.45-1.62t t0.36-1.501

Hoger onderxijs 26.9A 36.2f 1.00 1.00
(referentie catego-
rie)

1) Gecorrigeerd voor: Leeftijd nneder, l,eeftijd kind, geslacht kind, xoonplaats,
rerkende moeder, rerkende vader, een or.rdergezin; rangorde kind in het gezin, druk
kind, etniciteit.

Lg.bgl_Ë: tnvtoed van het opteidingsniveau van de nroeder op een_ vatongevat in de

overige stden (óus exctusief Nijnpgen). Het onderlijsniveau betreft
de laatst vottooide opteiding.

cestandsardiseerd odds ratio
percentage

casc referen- gecorrigeerd gecorrigeerd
groep tiegroep voor
ll=3ó8 ll=455 troonptaats

voor nnegdere
íectorenr

At teen basis 14.42 18.2A 0.76 0.77
onderrijs t0.45-1.291 t0.4í'1.44I

onderbour middetbaar 37.4/ 32.12 1.19 1.09
onderri js t0.Z'1.831 t0.6ó-1.791

Bovenbour middetbaar 25.82 27.32 0.94 0.91
onderx i j s t0.60-1.47t t0.5ó-1.48I

Hoger orËerxijs 22.42 22.42 1.00 1.00
(referentie catego-
rie)

1) Gecorrigeerd voor: Leeftijd moeder, teeftijd kind, gestacht kind, roonplaats,
rerkende trceder, rerkende vader, een oudergezin, rangorde kind in het gezin, druk
kind, etniciteit.
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