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Beknopte samenvatting
De GGD Brabant-Zuidoost doet in opdracht van de gemeenten iedere 4 jaar onderzoek naar de
gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren in de regio. Bijgaand treft u aan de
rapportage voor de gemeente Asten van de Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar 2008-2009 bestaande
uit kernpunten en tabellenboek.
De jeugdmonitor beschrijft de gezondheid, het welzijn, het gedrag en de behoeften van
kinderen en hun ouders in de gemeente Asten en de regio Brabant-Zuidoost. Het onderzoek is
een vervolg op de monitor die in 2005 bij deze doelgroep is afgenomen. Hierdoor kunnen
veranderingen en trends gesignaleerd worden.
Het onderzoek werd eind 2008 afgenomen. Van de 664 ouders/verzorgers die de vragenlijst
ontvangen hebben, reageerden 469 ouders. De respons was 71% tegen regionaal 65%. In de
gemeente Asten wonen 2.442 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar: 1% daarvan betreft 24
kinderen.
Opvallende resultaten 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 gemeente Asten
Kernpunten zijn resultaten die opvallen; dit kan een algemeen aandachtspunt zijn, een verschil
met de regio of een verschil met 2005. Kort worden hier een aantal opvallende resultaten per
onderwerp aangestipt.
Overgewicht
- Het percentage kinderen met overgewicht blijft zorgwekkend.
Bij kinderen vanaf 2 jaar is 9% te dik, bij 3% is zelfs sprake van obesitas.
- Meer dan de helft van de ouders van te dikke kinderen denkt dat het kind niet te zwaar is.
- Een aantal punten hebben zich sinds 2005 gunstig ontwikkeld. Het eten van zoete of hartige
tussendoortjes is duidelijk afgenomen en er wordt meer gesport op school en buitenschool.
- In vergelijking met de regio wordt er in Asten meer gesport op en buiten school, zitten
minder kinderen dagelijks achter de computer en hebben meer kinderen vanaf de geboorte
borstvoeding gehad.
Opvoeding
- Minder ouders ervaren problemen bij de opvoeding (2008 34% - 2005 46%).
- 18% van de ouders heeft in de afgelopen 12 maanden hulp gezocht bij een professionele
hulpverlener. Het meest genoemd worden consultatiebureau en GGD jeugdarts.
- 5 % heeft momenteel behoefte aan professionele ondersteuning.
- Persoonlijke begeleiding ontvangen ouders het liefst van een psycholoog/opvoedkundige
(29%) of van een jeugdarts/-verpleegkundige (21%) of van de huisarts
(14% tegen 20% in de regio). 6% van de ouders wil in de toekomst ook ondersteuning
krijgen van het Centrum Jeugd en Gezin.
- Veel ouders vinden dat de opvoeding ook een verantwoordelijkheid is van de school (68%).

-2Opvang en school
- 20% van de schoolgaande kinderen heeft concentratieproblemen.
- Gebruik gastouderopvang en buitenschoolse opvang neemt toe.
- Minder ouders maken gebruik van kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang dan in de
regio.
- 5% van de schoolgaande kinderen heeft een ‘rugzakje’, (meer jongens dan meisjes).
Leefstijl en gedrag
- Minder kinderen (8 t/m 11 jarigen) hebben alcohol gedronken (2008 7% - 2005 15%).
- Ouders in Asten vinden alcoholgebruik op een jongere leeftijd verantwoord dan ouders in de
regio.
- 24% denkt dat je als ouder niet kunt voorkomen dat je kind veel alcohol gaat drinken.
- 52% denkt dat kinderen die thuis geen alcohol mogen drinken, eerder buitenshuis gaan
experimenteren.
- 25% van alle ouders vindt dat ouders die zelf drinken, hun kinderen niet kunnen verbieden te
drinken.
Achtergrondkenmerken
- 4% woont in een eenoudergezin.
- 3% woont in een nieuwgevormd gezin.
- 5% is niet-westers allochtoon.
Vervolgactie
• De resultaten van de Jeugdmonitor 0-11 jaar 2008-2009 zal als ondersteuning gebruikt
worden bij verdere beleidsontwikkeling op het gebied van gezondheid en jeugd.
• In de bijeenkomst van de Stuurgroep Lokaal Gezondheidsbeleid van 30 november 2009
zijn de resultaten van de Jeugdmonitor besproken. De stuurgroep is van mening dat de
jeugdmonitor geen aanleiding geeft om actie te ondernemen.
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