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Inleiding

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is als taak van gemeenten vastgelegd in de Wet publieke 
gezondheid (Wpg). De uitvoering van de JGZ hebben alle gemeenten in Hollands Midden (HM) 
belegd bij de GGD HM. Om helder te krijgen wat gemeenten vanuit de opdrachtgevende rol 
verwachten van de GGD HM, en om meer grip te krijgen op de JGZ, is de JGZ tot één van de 
hoofdopgaven in de Agenda 2020 ‘Gezond GeregelD’ benoemd. In dit rapport uit eind 2016 is één 
beoogd maatschappelijk effect voor de JGZ vastgesteld: kinderen groeien gezond op. 

Aan de hand van het concept ‘positieve gezondheid’ zijn vervolgens zes deeleffecten opgesteld 
(zie afbeelding voorpagina) met bijbehorende indicatoren. De indicatoren geven een indicatie over 
het behalen van de beoogde (deel)effecten. De resultaten op de indicatoren vormen vervolgens de 
basis van het gesprek tussen gemeenten en de GGD HM over de opdracht en uitvoering (sturing). 

Na veelvuldig overleg tussen gemeentelijke beleidsambtenaren en GGD-medewerkers, is de 
samenstelling van de indicatoren, ten opzichte van Gezond GeregelD, in de afgelopen maanden 
aangepast. Sommige indicatoren zijn van dimensie veranderd of hebben een andere de definitie 
gekregen. Ook zijn er nieuwe indicatoren toegevoegd. Dit heeft meerdere oorzaken. Er is een 
kritische beschouwing gemaakt van alle indicatoren, waarbij de vraag is gesteld of de indicator 
daadwerkelijk iets zegt over het deeleffect. Tevens is gekeken in welke mate sturing op de indicator 
mogelijk is. Dit heeft ook geleid tot aanpassingen. Daarnaast werkt de JGZ vanaf november 2017 
met een nieuw digitaal dossier en vanaf september 2017 met een andere vragenlijst in de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs (De Check), waardoor sommige indicatoren zijn komen te 
vervallen of zijn aangepast. Indicatoren zijn voor zover mogelijk positief geformuleerd, bijvoorbeeld 
het percentage kinderen met een gezond gewicht. Soms was dat niet mogelijk, zoals bij voortijdig 
schoolverlaters.

Het doel van deze monitoringsrapportage is om gegevens over de JGZ te presenteren en te 
verwerken tot bruikbare sturingsinformatie ten behoeve van adviezen voor gemeenten en GGD 
HM; specifiek voor de Kadernota 2020. De resultaten kunnen als basis dienen voor het gesprek 
tussen (individuele) gemeente(n) en de GGD HM.

Het is voorts van belang te benadrukken wat deze monitoringrapportage wel is en wat het niet is. 
Aan de ene kant is het een middel om inzicht te krijgen in de JGZ van alle gemeenten in HM, in het 
licht van positieve gezondheid, en te bepalen waar mogelijke kansen en/of sturingsmogelijkheden 
liggen (als regio of per gemeente). Verder is deze monitoringsrapportage waardevol, omdat het 
jaarlijks opgeleverd kan worden waardoor trends zichtbaar zijn. De monitoringsrapportage is echter 
verre van volledig. De huidige indicatoren zijn gekozen, omdat de data van deze indicatoren 
(eenvoudig) te raadplegen is door de GGD HM. De indicatoren geven ‘slechts’ een indicatie van 
het deeleffect. Daarnaast ligt het behalen van de beoogde (deel)effecten natuurlijk niet enkel bij de 
GGD HM: ook andere partners in het sociale domein dragen hieraan bij. 

Er kan continu worden nagedacht over het toevoegen van nieuwe indicatoren die uit bestaande 
vragenlijsten of onderzoeken te halen zijn (bijvoorbeeld het percentage borstvoeding bij geboorte), 
of het weghalen/aanpassen van oude. Tevens kan worden nagedacht over een interactieve 
presentatie en weergave van de data (bijvoorbeeld alle indicatoren per gemeente zoals in de 
Gezondheidsatlas). 

In het vervolg van de rapportage wordt per maatschappelijk deeleffect en per daarbij horende 
indicator, de uitkomsten gepresenteerd. Eveneens wordt een korte toelichting gegeven en wordt 
nader verklaard op welke manier, en met welke interventies, sturing kan plaatsvinden.
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0. Algemeen

 0. Indicator Betekenis van indicator Bron

I.

% van het aantal kinderen 
dat gezien is en dat 
verwezen is naar een 
andere zorgorganisatie

Verwijzingen geven een beeld van de signalerende 
functie van de JGZ.

DD JGZ van 
GGD HM

2017 (tot 10 november)

Kaag en Braassem

Zoeterwoude

Gouda

Noordwijk

Bodegraven-Reeuwijk

Waddinxveen

Leiderdorp

Teylingen

Zuidplas

Katwijk

Krimpenerwaard

Hollands Midden

Noordwijkerhout

Nieuwkoop

Alphen aan den Rijn

Leiden

Hillegom

Oegstgeest

Lisse

Voorschoten

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

3.3%

4.3%

5.9%

6.3%

6.3%

6.7%

7.1%

7.3%

7.4%

7.5%

7.9%

7.9%

8.3%

9.0%

9.3%

9.5%

9.6%

9.6%

10.0%

10.2%

Nadere toelichting
De JGZ van de GGD HM richt zich voornamelijk op het signaleren van problemen en bevorderen 
van een gezonde ontwikkeling en veiligheid van kinderen (universele preventie). Bovendien houdt 
de JGZ zich bezig met collectieve, groepsgerichte preventie van specifieke doelgroepen (selectieve 
preventie). De JGZ schat samen met de ouders en jongeren de zorgbehoefte in (GIZ-methodiek) en 
kan lichte vormen van begeleiding bieden (extra zorg zoals Stevig Ouderschap). Echter voor 
specialistische zorg en behandeling zal zij naar andere zorgorganisaties verwijzen. 

Een hoog percentage verwezen kinderen kan betekenen dat het aanbod van verwijsmogelijkheden 
in deze gemeente goed bekend is en aansluit bij de behoeften van de kinderen en hun ouders. Een 
laag percentage verwezen kinderen kan duiden op het tegenstelde. Ook kan het betekenen dat de 
JGZ zelf extra zorg verleent vanuit het basispakket. Tevens kan een aanvullend aanbod, met extra 
financiering door de gemeente, zorgvragen beantwoorden.

Het percentage kinderen dat in de onderzochte periode is verwezen, varieert per gemeente van 
3,3% in Kaag en Braassem tot 10,2% in Voorschoten (gemiddelde voor Hollands Midden is 7,9%). 
Het gemiddelde percentage voor HM schommelt de afgelopen jaren rond de 8% (2014 – 2017).
In verband met wijziging van digitaal dossier (vanaf november 2017) zullen de reden van verwijzing 
en de organisatie waarnaar wordt verwezen, de komende jaren worden toegevoegd. 

Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
De sturingsmogelijkheden van de gemeenten/GGD zijn beperkt. Voorlopig is deze indicator meer 
een signaleringsindicator en is het afwachten totdat de reden van verwijzing inzichtelijk gemaakt kan 
worden, waardoor deze indicator beter kan worden geduid en mogelijkheden kan bieden voor 
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sturing. 

 0. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

IIa.

% 11-18 jarige VO- 
scholieren dat zijn 
gezondheid als 
“goed” ervaart

'Goed ervaren gezondheid' geeft een eigen inschatting 
van jongeren op hun mentale en lichamelijke gezondheid. 
Het betreft een momentopname, maar is wel een maat 
voor de ervaren kwaliteit van leven.

Jongerenpeiling, 
GGD HM 

2013

Waddinxveen

Bodegraven-Reeuwijk

Noordwijkerhout

Kaag en Braassem

Leiderdorp

Hillegom

Alphen aan den Rijn

Gouda

Hollands Midden

Katwijk

Leiden

Krimpenerwaard

Zoeterwoude

Nieuwkoop

Voorschoten

Noordwijk

Lisse

Teylingen

Zuidplas

Oegstgeest

70% 75% 80% 85% 90% 95%

84%

84%

84%

85%

85%

85%

86%

86%

86%

86%

86%

86%

86%

86%

86%

87%

87%

87%

88%

89%

Nadere toelichting
Ervaren gezondheid wordt ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd en 
weerspiegelt het oordeel over de eigen gezondheid. Ervaren gezondheid is een samenvattende 
gezondheidsmaat van alle relevante gezondheidsaspecten voor de persoon in kwestie.
Deze onderliggende gezondheidsaspecten variëren per persoon, maar hebben vaak betrekking op 
zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Voorbeelden zijn ziekten, lichamelijke 
beperkingen en handicaps, fitheid, vermoeidheid en depressieve gevoelens. Ook leefstijlfactoren, 
zoals voeding, roken en lichamelijke activiteit kunnen het oordeel over de eigen gezondheid mede 
bepalen: 'Ik wandel iedere dag, dus ik ben gezond'. Ervaren gezondheid zegt zowel iets over 
lichamelijke- als mentale gezondheid, en over kwaliteit van leven. Het is in meerdere domeinen te 
plaatsen en geeft daarom meer een algemeen beeld over gezondheid dan over een deelaspect.

Het percentage leerlingen op het voortgezet onderwijs dat zijn of haar gezondheid als (heel) goed 
omschrijft varieert in 2013 tussen gemeenten van 84% in Waddinxveen tot 89% in Oegstgeest 
(gemiddeld voor Hollands Midden is 86%). 

Het percentage daalt met oplopende leeftijd en is lager bij leerlingen op het vmbo (82%) dan op het 
vwo (87%).
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Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
Zorgen voor een zo gezonde en veilig en mogelijke omgeving, waarin jongeren hun eigen 
gezondheid zowel fysiek als mentaal als ‘goed’ ervaren,
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 0. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

IIb.

% 15/16 jarige VO- 
scholieren dat zijn 
gezondheid als 
“goed” ervaart

'Goed ervaren gezondheid' geeft een eigen inschatting van 
jongeren op hun mentale en lichamelijke gezondheid. Het 
betreft een momentopname, maar is wel een maat voor de 
ervaren kwaliteit van leven.

 De Check, 
GGD HM 

In verband met het invoeren van een nieuwe 
screeningsvragenlijst in het voortgezet onderwijs (vanaf 
september 2017) zullen de cijfers van deze indicator pas later 
worden toegevoegd.
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1. Lichamelijk functioneren: kinderen functioneren lichamelijk goed

 1. Indicator Betekenis van indicator Bron

I.

Vaccinatiegraad 
voldoende om 
groepsimmuniteit te 
garanderen per 
gemeente of postcode

Op individueel niveau biedt vaccinatie bescherming tegen 
ziekte (ook complicaties) en sterfte. Op groepsniveau voorkomt 
een vaccinatiegraad van minimaal 95% dat infectieziekten weer 
terugkomen, waardoor kwetsbare (nog) niet gevaccineerde 
kinderen tegen ziekten worden beschermd (groepsimmuniteit). 
Een hoge vaccinatiegraad beschermt dus niet alleen de 
gevaccineerde kinderen, maar indirect de hele bevolking.

RIVM

verslagjaar 2017                                          Vaccinatiegraad bij 2-jarigen

Gouda

Krimpenerwaard

Zuidplas

Bodegraven-Reeuwijk

Lisse

Nederland

Noordwijk

Hollands Midden

Noordwijkerhout

Oegstgeest

Katwijk

Alphen aan den Rijn

Waddinxveen

Voorschoten

Leiden

Kaag en Braassem

Teylingen

Hillegom

Leiderdorp

Nieuwkoop

Zoeterwoude

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

85%

89%

91%

91%

91%

91%

92%

92%

92%

92%

92%

93%

93%

93%

93%

94%

94%

94%

95%

95%

98%
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Nadere toelichting
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beoogt alle kinderen die woonachtig zijn in Nederland, te 
beschermen tegen de volgende infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Haemophilus 
influenzae type b (Hib)-infectie, hepatitis B, bof, mazelen, rodehond, meningokokken C- en 
pneumokokkenziekte en baarmoederhalskanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). 
De vaccinaties worden aangeboden op negen momenten vanaf ca. 6 weken na de geboorte tot bij 12-
jarige meisjes.  

Het percentage 2-jarige kinderen dat volledig en op tijd gevaccineerd is, varieert van 85% in Gouda tot 
98% in Zoeterwoude. Het gemiddelde voor Hollands Midden ligt iets boven het landelijk gemiddelde 
(92% versus 91%). In vrijwel alle gemeenten ligt de vaccinatiegraad onder de grens voor 
groepsimmuniteit van 95%. Alleen Leiderdorp, Nieuwkoop en Zoeterwoude hebben een percentage op 
of boven deze grens. Vaccineren is een vrijwillige keuze van de ouders. Streng religieuze en 
antroposofische ouders kiezen relatief vaak voor niet of gedeeltelijk vaccineren, maar ook negatieve 
media-aandacht over vaccineren heeft invloed. Daarnaast kunnen vaccinaties uitgesteld worden 
gegeven (o.a. door medische oorzaken) waardoor het schema niet meer voldoet aan de richtlijn van het 
RIVM. Ook immigranten hebben vaak een afwijkend schema gehad in het land van herkomst.

Het verslagjaar 2017 is het eerste jaar dat het RIVM deze cijfers aanlevert. Uitsplitsing naar postcode is 
niet mogelijk omdat het aantal 2-jarigen per postcode te klein is. 

Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
Sturing is mogelijk wanneer de GGD meer aandacht, tijd en voorlichting over vaccineren geeft, vanuit de 
bestaande contactmomenten met ouders met jonge kinderen. Daarnaast ligt in bijna alle gemeenten de 
vaccinatiegraad onder de grens van groepsimmuniteit. Informatie over de oorzaken hiervan kan 
sturingsmogelijkheden bieden.
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verslagjaar 2015-2017

Vaccinatiegraad D(K)TP bij 9-jarigen 

Door de vaccinatiegraad van meerdere jaren samen te nemen is het mogelijk de vaccinatiegraad per 
postcode te geven. Bovenstaande kaart toont het percentage 9-jarigen dat volledig gevaccineerd is voor 
D(K)TP. Zeven postcodegebieden hebben een vaccinatiegraad voor D(K)TP onder de 90%: in de 
gemeenten Leiden, Gouda en Waddinxveen elk één gebied en in Krimpenerwaard vier gebieden (de 
gele gebieden op de kaart). Veel meer gemeenten hebben postcodegebieden met een vaccinatiegraad 
tussen de 90% en 95% (de licht- en donkergroene gebieden op de kaart). De grijze gebieden hebben te 
kleine aantallen voor betrouwbare percentages. 

Voor meer gegevens, bijvoorbeeld andere vaccinaties, zie de gezondheidsatlas Hollands Midden per 
gemeente en per postcode.
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 1. Indicator Betekenis van indicator Bron

II.

 % kinderen met 
gezond gewicht in de 
peuterperiode, groep 
2, groep 7 primair 
onderwijs en in de 
onderbouw van het  
voortgezet onderwijs

Kinderen met een gezond gewicht ondervinden minder 
lichamelijke en mentale problemen. Daarmee is een 
gezond gewicht onder andere een indicator voor 
lichamelijk functioneren. Op de achtergrond monitort de 
GGD ook wat de oorzaak is van een ongezond gewicht 
(overgewicht of ondergewicht)

DD JGZ van 
GGD HM

2017

                                    Gezond gewicht

Kaag en Braassem
Katwijk

Alphen aan den Rijn
Zuidplas

Leiden
Lisse

Nieuwkoop
Oegstgeest

Krimpenerwaard
Hollands Midden

Hillegom
Waddinxveen

Leiderdorp
Gouda

Teylingen
Bodegraven-Reeuwijk

Noordwijkerhout
Noordwijk

Voorschoten
Zoeterwoude

70% 72% 74% 76% 78% 80% 82%

73%
74%

75%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
77%
77%

77%
77%
78%

78%
78%

80%

    

Noordwijkerhout
Katwijk
Gouda

Zuidplas
Voorschoten

Bodegraven-Reeuwijk
Leiderdorp

Alphen aan den Rijn
Leiden

Noordwijk
Hollands Midden
Krimpenerwaard

Teylingen
Waddinxveen

Lisse
Nieuwkoop

Kaag en Braassem
Oegstgeest

Hillegom
Zoeterwoude

0% 5% 10% 15% 20%

11.0%
11.5%
11.8%
12.2%
12.6%
12.8%
13.0%
13.1%
13.3%
13.5%
13.6%
13.9%

15.2%
15.3%
16.0%
16.8%
16.9%
17.0%
17.5%
17.7%

                                    Ondergewicht                           
Overgewicht
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Oegstgeest
Nieuwkoop

Teylingen
Zoeterwoude

Lisse
Noordwijk

Kaag en Braassem
Voorschoten

Leiderdorp
Hillegom
Zuidplas

Waddinxveen
Krimpenerwaard
Hollands Midden
Noordwijkerhout

Bodegraven-Reeuwijk
Alphen aan den Rijn

Leiden
Gouda
Katwijk

0% 5% 10% 15% 20%

7.1%
8.0%
8.4%
8.5%
8.6%
9.0%
9.0%
9.8%
9.9%
10.0%
10.5%
10.6%
10.6%
11.2%
11.4%
11.5%
11.5%
12.0%

13.8%
15.3%

Nadere toelichting
Een gezond gewicht, ondergewicht en overgewicht is berekend met behulp van de Body Mass Index: 
het gemeten gewicht (in kilogram) wordt gedeeld door de lengte2 (in meters). Bij de afkappunten 
wordt rekening wordt gehouden met de leeftijd en het geslacht van het kind. Kinderen in de leeftijd 
van 2 jaar, 3 jaar, 5/6 jaar, 10/11 jaar en 12-14 jaar worden standaard door de JGZ gemeten en 
gewogen.

 2 jaar  3 jaar  5-6 jaar 10-11 jaar 12-14 jaar
50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Het percentage kinderen met gezond gewicht varieert 
tussen gemeenten van 73% in Kaag en Braassem tot 80% in Zoeterwoude (gemiddeld voor Hollands 
Midden is 76%). Kinderen in Kaag en Braassem en Katwijk hebben het minst vaak een gezond 
gewicht, maar de mate van onder- of overgewicht verschilt: in Kaag en Braassem hebben relatief 
veel kinderen ondergewicht, in Katwijk relatief veel overgewicht. Ondergewicht komt het minst vaak 
voor in Noordwijkerhout (11%), het vaakst in Zoeterwoude (17,7%), gemiddeld 13,6%. Overgewicht 
komt het minst vaak voor in Oegstgeest (7,1%), het vaakst in Katwijk (15,3%), gemiddeld 11,2%. 

Gezond gewicht, ondergewicht en overgewicht is niet gelijk verdeeld over de leeftijdsgroepen: 
Kinderen van 3 jaar hebben relatief het vaakst een gezond gewicht (79%), de 12-14 jarigen het minst 
vaak (74%). Het percentage ondergewicht daalt met oplopende leeftijd, overgewicht stijgt tot 10/11-
jarigen, daarna daalt het percentage licht. 

Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
Er vanuit gaande dat overgewicht onder meer bepaald wordt door beweging en voeding, is sturing 
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mogelijk met duidelijke voorlichting en interventies zoals: Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), 
beleid van buurtsportcoaches, sport voor minima (Jeugdsportfonds) en Gezonde School. 
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2. Mentaal welbevinden: kinderen functioneren mentaal goed

 2. Indicator Betekenis van indicator Bron

I.

% kinderen met een 
lage score op 
de SDQ (Strength 
and Difficulties 
Questionnaire)  

De GGD gebruikt de SDQ als screeningsinstrument. Bij een 
normale (lage) SDQ-totaalscore is de kans groot dat er 
geen sociaal-emotionele problemen aanwezig zijn. 
Daarmee is de SDQ-score een maat voor sociaal-
emotioneel functioneren.

DD JGZ van 
GGD HM

2017 (tot 10 
november)

                                     Psychosociaal gezond

Hillegom

Krimpenerwaard

Teylingen

Zuidplas

Alphen aan den Rijn

Waddinxveen

Gouda

Lisse

Zoeterwoude

Hollands Midden

Kaag en Braassem

Bodegraven-Reeuwijk

Noordwijk

Katwijk

Leiden

Nieuwkoop

Noordwijkerhout

Leiderdorp

Voorschoten

Oegstgeest

70% 75% 80% 85% 90%

76%

78%

79%

79%

80%

80%

80%

81%

81%

81%

81%

82%

82%

82%

82%

83%

83%

83%

86%

87%

Nadere toelichting
De Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een gevalideerd screeningsinstrument voor het 
signaleren van psychosociale problemen bij kinderen van 3 tot 17 jaar. De SDQ bestaat uit 25 
vragen die worden samengevoegd tot één score. Bij een normale (lage) SDQ-totaalscore is de kans 
groot dat er geen sociaal-emotionele problemen aanwezig zijn. De afkappunten voor deze grens zijn 
afhankelijk van de leeftijd van het kind en de persoon die de vragenlijst invult (de ouder of de jongere 
zelf). In de hier getoonde gegevens, heeft de ouder van een kind van 3 jaar, in groep 2 en groep 7 
de vragenlijst ingevuld.

Het percentage kinderen met een normale (lage) score op de SDQ-vragenlijst varieert tussen 
gemeenten van 76% in Hillegom tot 87% in Oegstgeest (gemiddeld voor Hollands Midden is 81%). 
Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat bij 87% van de kinderen in Oegstgeest, die de SDQ-vragenlijst 
hebben ingevuld, de kans groot is dat er geen sociaal-emotionele problemen aanwezig zijn. Ze zijn 
hoogstwaarschijnlijk psychosociaal gezond.

Kinderen van 3 jaar hebben in Hollands Midden het minst vaak een normale score (74%), 5/6 jarigen 
het vaakst (88%). Bij 10/11-jarigen is de gemiddelde score 82%. Landelijk heeft gemiddeld 80% van 
de kinderen een normale score.

Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
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Bij een lage SDQ kan de GGD sturen door (preventieve)trainingen, zoals weerbaarheids- en anti-
pesttrainingen te organiseren op basisscholen. 

3. Zingeving: kinderen hebben een positief toekomstbeeld

 3. Indicatoren  Betekenis van indicator Bron

I.
% 15/16 jarigen dat 
vertrouwen heeft in 
de toekomst

Jongeren die zichzelf een voldoende geven voor het 
vertrouwen in de toekomst, hebben naar verwachting een 
positief toekomstbeeld.

De Check, 
GGD HM

Deze indicator kan pas later geleverd worden, aangezien 
de vragenlijst ‘De Check’ pas in september 2017 in 
gebruik is genomen.
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4. Kwaliteit van leven: kinderen zitten goed in hun vel

 4. Indicator Betekenis van indicator Bron

I.
% 15/16 jarigen dat 
tevreden is met 
zijn/haar leven

Jongeren die zichzelf een voldoende geven voor het 
tevreden zijn met zijn of haar leven, zitten waarschijnlijk 
goed in hun vel.

De Check, 
GGD HM

Deze indicator kan pas later geleverd worden, aangezien de 
vragenlijst ‘de Check’ pas in september 2017 in gebruik is 
genomen.
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  4. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

II.

% zwangere vrouwen 
dat niet rookt, geen 
alcohol drinkt en geen 
drugs gebruikt tijdens 
de zwangerschap

Genotmiddelengebruik in de zwangerschap heeft 
schadelijke effecten op groei en ontwikkeling van het 
ongeboren kind. Een hoog percentage vrouwen dat geen 
genotmiddelen gebruikt tijdens de zwangerschap zorgt 
daarmee voor een hogere kwaliteit van leven van 
kinderen.

DD JGZ van 
GGD HM

2017 (tot 10 
november)

                              Moeder niet gerookt tijdens zwangerschap 

Nadere toelichting
Uit landelijk onderzoek van TNO blijkt dat 12% van de zwangere vrouwen tijdens (een deel van) de 
zwangerschap heeft gerookt en 9% alcohol heeft gedronken. Een klein deel van de vrouwen heeft 
zowel gerookt als alcohol gedronken (1%). Dit zou betekenen dat 81% van de zwangere vrouwen niet 
rookt en geen alcohol drinkt tijdens de zwangerschap. 

In het digitaal dossier van de JGZ is geregistreerd dat 6% van de zwangere vrouwen in HM (in 2017 
tot 10 november) heeft gerookt tijdens de zwangerschap. Het alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 
is een sterke onderrapportage. Dit heeft een aantal oorzaken: vrouwen geven niet altijd eerlijk 
antwoord op de vraag over alcoholgebruik (en drugs). Ook is de registratie door de teams niet altijd 
zorgvuldig. Vandaar dat gekozen is om in de bovenstaande figuur alléén de gegevens te presenteren 
van moeders die niet gerookt hebben tijdens de zwangerschap. 

De GGD gaat proberen om voor de volgende levering van de gegevens een betere registratie van het 
genotmiddelengebruik te krijgen. Ook zal worden nagegaan of deze indicator kan worden verkregen 
via de perinatale registratie van verloskundigen en gynaecologen. 

Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
Meer inzetten op preventie in de gebieden waar nodig. Bijvoorbeeld door campagnes te organiseren 
om de risico’s en de gevolgen van het gebruik van genotmiddelen (op de ongeboren baby) tijdens de 
zwangerschap te benadrukken. 
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  4. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

III.

% gezinnen dat 
moeite heeft met 
rondkomen en/of 
schulden heeft

Ouders die zorgen en stress ervaren als gevolg van schulden 
of armoede, zijn minder goed in staat om juiste beslissingen te 
nemen. Dat geldt ook voor beslissingen op het terrein van 
gezondheid en opvoeding. Door geldgebrek kunnen kinderen 
ook minder makkelijk participeren.

Volwassen-
monitor, 

GGD HM  
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Indicatoren
Betekenis van 
indicator

Nadere toelichting
Moeite met rondkomen is gedefinieerd als: het hebben van enige tot grote moeite om van het 
huishoudinkomen rond te komen in het afgelopen jaar. Het hebben van schulden is gedefinieerd 
als: het hebben van drie of meer schuldeisers, een betalingsachterstand van minstens €1.000 
en/of kan tenminste één van de betalingsachterstanden niet zelfstandig binnen twaalf maanden 
oplossen. Alleen respondenten van de volwassenenpeiling met één of meer thuiswonende 
kinderen onder de 18 jaar zijn in deze indicator meegenomen.

Het percentage gezinnen dat moeite heeft met rondkomen en/of schulden heeft, varieert tussen 
gemeenten van 4% in Teylingen tot 15% in Waddinxveen (gemiddeld voor Hollands Midden is 
9%). 

Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
Voor deze indicator liggen de sturingsmogelijkheden  met name op het beleidsterrein van werk 
en inkomen, bijvoorbeeld door als gemeente meer in te zetten op bepaalde 
schuldhulpverleningstrajecten of trainingen budgetbeheer. 
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  4. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

IV.
% ouders dat aangeeft 
zich zeker te voelen en de 
opvoeding aan te kunnen

Competente ouders is een indirecte voorspeller voor het 
welzijn van kinderen en is van belang voor het 
ontwikkelen van vaardigheden bij het kind om voor 
zichzelf te zorgen. 

DD JGZ van de 
GGD HM

2017 (tot 10 november)
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Nadere toelichting
De GIZ (Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoefte) is een werkwijze om samen met de ouder en/of de 
jongere in een vast contactmoment te bepalen waar krachten en eventuele problemen zitten, en wat de 
beste vervolgstappen zijn. De vervolgstappen kunnen bestaan uit basiszorg (bevestiging van huidige 
situatie of persoonlijk advies) en lichte begeleiding of intensieve begeleiding bij acute of complexe zorg. 
Het percentage dat hier getoond wordt, heeft betrekking op het percentage ouders dat voldoende heeft 
aan basiszorg. De GIZ wordt standaard geregistreerd bij de contacten bij de volgende leeftijden van het 
kind: 2 weken, 3 maanden, 6 maanden, 2 jaar, 3 jaar en als het kind in groep 2 van het basisonderwijs 
zit. 

Het percentage ouders dat aangeeft zich zeker te voelen en de opvoeding aan te kunnen (basiszorg) 
varieert tussen gemeenten van 93% in Voorschoten tot 99% in Krimpenerwaard (gemiddeld voor 
Hollands Midden is 97%).

Ouders hebben in het eerste levensjaar van hun kind vrijwel altijd voldoende aan de basiszorg (in 98% 
van de contacten), na deze leeftijd daalt dit percentage tot 93% bij ouders van een kind in groep 2.

Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
Een sturingsmogelijkheid is om als GGD meer aandacht te geven aan ouderschap en opvoeding. Dit 
kan tijdens de bestaande contactmomenten met ouders of door bijvoorbeeld vanuit het CJG extra 
trainingen organiseren. 
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  4. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

V.

% 15/16-jarigen dat 
aangeeft nu geen 
problemen te hebben 
met ingrijpende 
gebeurtenissen of 
mishandeling die zij 
eventueel hebben 
meegemaakt

Ingrijpende gebeurtenissen (zoals echtscheiding, overlijden 
dierbare), lichamelijke of geestelijke mishandeling kunnen 
psychosociale problemen veroorzaken. Jongeren zonder deze 
problemen geven een betere kwaliteit van leven aan dan de 
groep die wel de gevolgen van deze gebeurtenissen merkt. Het 
is van belang te beseffen dat de vragenlijst een 
momentopname geeft en dat deze leeftijdsgroep in zijn 
algemeenheid sterke stemmingswisselingen heeft. 

De Check, 
GGD HM 

In verband met het invoeren van een nieuwe 
screeningsvragenlijst in het voortgezet onderwijs (vanaf 
september 2017) zullen de cijfers van deze indicator pas later 
worden toegevoegd.
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5. Sociaal maatschappelijk participeren: kinderen doen mee

 5. Indicator  Betekenis van indicator Bron

I.

% kinderen (4-12, 
12+) met 
problematisch 
verzuim op school

Verzuim op school is een belangrijke indicator voor 
(latere) maatschappelijke deelname. Als dit percentage 
afneemt, krijgen meer kinderen de kans om u en in de 
toekomst maatschappelijk te participeren.

Leerplicht 
gemeenten/regio 

Nog niet de gegevens van alle gemeenten beschikbaar
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  5. Indicator  Betekenis van indicator Bron

II.

% driejarigen dat 
gebruik maakt van 
peuterspeelzaal en/of 
kinderdagverblijf 

Het percentage kinderen dat gebruik maakt van deze 
voorzieningen geeft aan in hoeverre kinderen contacten 
hebben buiten hun eigen kring.

DD JGZ van de 
GGD HM

2017 tot 10 november
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Nadere toelichting
Het percentage driejarigen dat gebruik maakt van peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf varieert 
tussen gemeenten van 43% in Bodegraven-Reeuwijk tot 89% in Noordwijkerhout (het gemiddelde 
voor Hollands Midden is 71%). 

In de regio maakt een derde van de driejarigen gebruik van een peuterspeelzaal en de helft van een 
kinderdagverblijf. Elf procent van de kinderen maakt ook geen gebruik van andere vorm van opvang 
(zoals gastouderbureau of informele oppas). In hoeverre de beschikbaarheid van de voorzieningen 
invloed heeft op deze percentages is niet bekend.

Sturingsmogelijkheden gemeenten
Gemeenten kunnen kinderopvang stimuleren door dit voor bepaalde inkomensgroepen te 
subsidiëren. De GGD kan meer aandacht geven aan, en verwijzen naar, kinderopvang bij bestaande 
contactmomenten met ouders. Hetzelfde gebeurt al bij voor- en vroegschoolse educatie (vve). Aan 
de andere kant is het gebruik van kinderopvang ook afhankelijk van economische conjunctuur. 
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  5. Indicator  Betekenis van indicator Bron

III.
% 10/11-jarigen dat 
wekelijks aan sport 
doet

Indicatie voor het aantal kinderen dat wekelijks 
participeert in sportieve activiteiten. Deels individueel, 
deels in groepsverband. Een hoger percentage geeft 
een hogere sociaal-maatschappelijke participatie aan.

DD JGZ van de 
GGD HM

2017 tot 10 november
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Nadere toelichting
Sporten is een deel van de vrijetijdsbestedingen die kinderen kunnen ondernemen in 
groepsverband. Andere vormen van vrijetijdsbestedingen in groepsverband zijn bijvoorbeeld spel of 
cultuur.

Het percentage 10/11-jarigen dat wekelijks aan sport doet, varieert tussen gemeenten van 80% in 
Gouda tot 96% in Voorschoten (gemiddeld voor Hollands Midden is 88%).

Sturingsmogelijkheden gemeenten
Gemeenten kunnen sporten stimuleren door diverse sport- en beweeginterventies in te zetten, 
buurtsportcoach(es) aan te stellen, en/of het Jeugdsportfonds in de gemeente te lanceren. 
Gemeenten kunnen sport en bewegen ook in z’n algemeenheid meer promoten, zodat meer 
kinderen gebruik maken van de (bestaande) faciliteiten. 

23



6. Dagelijks functioneren: kinderen hebben de vaardigheden om voor 
zichzelf te zorgen

  6. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

I.

% 12- tot 23-jarigen 
dat zonder 
startkwalificatie het 
onderwijs verlaat

Jongeren hebben een minimaal onderwijsniveau nodig om 
serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in 
Nederland. Als het percentage afneemt, kunnen meer 
jongeren voorzien in hun dagelijkse behoeften.
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Nadere toelichting

Vroegtijdige schoolverlaters (vsv) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het 
onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. 
Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers 
die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De bron is een combinatie van 
cijferbestanden, aangevuld met gegevens van het UWV, en het register vrijstellingen van de 
Leerplichtwet. Niet alle jongeren die zonder diploma (startkwalificatie) van school gaan, tellen mee 
als voortijdige schoolverlaters. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren die overstappen naar een andere 
opleiding. Denk aan particulier onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Ook 
als iemand een vrijstelling van de Leerplichtwet krijgt, telt hij of zij niet mee in de cijfers. Dit is 
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bijvoorbeeld het geval als iemand langdurig ziek is, in het buitenland naar school gaat of een 
handicap heeft.

Het percentage 12- tot 23-jarigen dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, varieert tussen 
gemeenten van 1,0% in Teylingen tot 2,3% in Leiden (gemiddeld voor Hollands Midden is 1,6% en 
voor Nederland 1,7%). Het percentage vertoont een lichte daling over de jaren 2013/2014 en 
2015/2016. Op dit moment zijn er alleen voorlopige cijfers voor 2016/2017. De definitieve cijfers 
komen in het najaar.

Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
De sturingsmogelijkheden zijn beperkt. Deze indicator is meer signaleringsindicator. Indien een 
gemeente een relatief hoog percentage heeft, zou men kunnen inzetten op voorkoming van het niet 
behalen van de startkwalificatie en/of begeleiding van deze groep (i.s.m. Leerplicht).

  6. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

IIa.

% 12 tot 18-jarigen 
dat aangeeft niet te 
roken, geen alcohol 
te drinken en geen 
drugs te gebruiken

Jongeren die op deze leeftijd geen genotmiddelen gebruiken, 
hebben op latere leeftijd een lagere kans op problematisch 
gebruik van genotmiddelen en een hogere kwaliteit van 
leven. 

Jongerenpeiling, 
GGD HM 
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Nadere toelichting
De leeftijdsgrens voor het kopen van tabak, alcohol en drugs is 18 jaar. Vóór deze leeftijd wordt door 
jongeren al veel geëxperimenteerd met deze middelen. In deze indicator wordt het percentage van alle 
leerlingen op het voortgezet onderwijs in de regio weer gegeven die niet in de afgelopen maand één of 
meer van de volgende genotmiddelen heeft gebruikt: tabak (sigaretten, waterpijp), alcohol, softdrugs, 
harddrugs. 

Het aantal 12- tot 18-jarigen dat aangeeft de voorgaande maand niet gerookt te hebben, geen alcohol te 
hebben gedronken en geen drugs te hebben gebruikt, varieert tussen gemeenten van 56% in 
Zoeterwoude tot 66% in Nieuwkoop (gemiddeld voor Hollands Midden is 63%).

Het percentage van deze indicator daalt sterk bij oplopende leeftijd: van 96% bij 11-jarigen tot 21% bij 
17-jarigen. Leerlingen van 13 t/m 16 jaar op het vmbo en havo hebben een lager percentage dan 
leerlingen op het vwo (respectievelijk 52%, 57% en 69%).

Sturingsmogelijkheden gemeenten/GGD
Meer inzetten op preventie en voorlichting in gemeenten of op scholen waar nodig. Bijvoorbeeld door 
campagnes te organiseren gericht op zowel ouders als jongeren, om de risico’s en de gevolgen van het 
gebruik van genotmiddelen op jonge leeftijd te benadrukken. Kanttekening: de keuze van jongeren om 
genotmiddelen te gebruiken is ook voor een (groot) deel afhankelijk van omgevingsfactoren.
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  6. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

IIb.

% 15/16 jarigen dat 
aangeeft niet te 
roken, geen alcohol 
te drinken en geen 
drugs te gebruiken

Jongeren die op deze leeftijd geen genotmiddelen 
gebruiken, hebben op latere leeftijd een lagere kans op 
problematisch gebruik van genotmiddelen en een hogere 
kwaliteit van leven. Jongeren die op deze leeftijd geen 
genotmiddelen gebruiken, hebben op latere leeftijd een 
lagere kans op problematisch gebruik van genotmiddelen 
en een hogere kwaliteit van leven. 

De Check, 
GGD HM 

In verband met het invoeren van een nieuwe 
screeningsvragenlijst in het voortgezet onderwijs (vanaf 
september 2017) zullen de cijfers van deze indicator pas 
later worden toegevoegd.
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  6. Indicatoren Betekenis van indicator Bron

III.

% 12- t/m 14 -jarigen dat 
aangeeft zich zeker te 
voelen en de situaties 
aan te kunnen

Competente jongeren is een belangrijke voorspeller van 
het welzijn en van belang voor hun dagelijks 
functioneren. 

DD JGZ van de 
GGD HM

2017 (tot 10 november)
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Nadere toelichting
De GIZ (Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoefte) is een werkwijze om samen met de leerling in klas 
1 (vmbo) of klas 2 (havo/vwo) te bepalen waar zij krachten en eventuele problemen mee hebben en 
wat de beste vervolgstappen zijn. De vervolgstappen kunnen bestaan uit basiszorg (bevestiging van 
huidige situatie of persoonlijk advies), lichte begeleiding of intensieve begeleiding bij acute of 
complexe zorg. Het percentage dat hier getoond wordt, heeft betrekking op het percentage leerlingen 
dat voldoende heeft aan basiszorg.

Het percentage 12- tot en met 14-jarigen dat aangeeft zich zeker te voelen (basiszorg) en de 
situaties aan te kunnen varieert tussen gemeenten van 88% in Kaag en Braassem tot 99% in 
Krimpenerwaard (gemiddeld voor Hollands Midden is 93%).

Sturingsmogelijkheden gemeenten
Zorgen voor een zo gezonde en veilig mogelijke omgeving, waarin jongeren hun eigen gezondheid 
zowel fysiek als mentaal als ‘goed’ ervaren,
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Bijlage Zorg buiten de regio Hollands Midden

Een deel van de indicatoren gebruikt gegevens van kinderen die in de regio Hollands Midden 
wonen en daar ook gezien worden door de JGZ. Vooral leerlingen op het voortgezet onderwijs 
gaan vaak buiten hun woongemeente en daarmee soms ook buiten de regio Hollands Midden naar 
een voortgezet onderwijsschool. Deze laatste groep krijgt dan in een andere regio 
Jeugdgezondheidszorg. Dit geldt met name voor jongeren die in Zuidplas wonen: slechts 46% van 
de jongeren volgt voortgezet onderwijs in de regio Hollands Midden (zie tabel 1). In mindere mate 
geldt het voor jongeren in de gemeenten Voorschoten (69%) en Hillegom (77%). Gegevens over 
de jongeren die buiten de regio naar school gaan, zijn niet meegenomen in de gegevens. De GGD 
Hollands Midden voert gesprekken met de zes omliggende regio’s voor het verkrijgen van 
geaggregeerde gegevens van de jongeren die in de regio Hollands Midden wonen. Doordat de 
Jeugdgezondheidszorg niet uniform is ingericht in alle organisaties, zal het aanvullen van de 
indicatoren met vergelijkbare gegevens uit andere regio’s waarschijnlijk slechts beperkt mogelijk 
zijn.

De indicatoren waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens van leerlingen van het voortgezet 
onderwijs, zullen dus vooral voor de gemeente Zuidplas niet een goed beeld geven. 

Tabel 1.  Overzicht van leerlingen op het voortgezet onderwijs die binnen en buiten de regio 
Hollands Midden naar school gaan (schooljaar 2017-2018).

 Gemeente
in regio HM 
naar school

buiten regio HM 
naar school

totaal aantal 
leerlingen VO

% in regio HM 
naar school

Alphen aan den Rijn 6563 230 6793 97%

Bodegraven-Reeuwijk 1852 412 2264 82%

Gouda 4274 148 4422 97%

Hillegom 928 271 1199 77%

Kaag en Braassem 1615 29 1644 98%

Katwijk 3920 141 4061 97%

Krimpenerwaard 2795 675 3470 81%

Leiden 5644 125 5769 98%

Leiderdorp 1693 10 1703 99%

Lisse 1347 22 1369 98%

Nieuwkoop 1363 253 1616 84%

Noordwijk 1462 6 1468 100%

Noordwijkerhout 1013 14 1027 99%

Oegstgeest 1779 17 1796 99%

Teylingen 2611 22 2633 99%

Voorschoten 1128 503 1631 69%

Waddinxveen 1519 66 1585 96%

Zoeterwoude 494 7 501 99%

Zuidplas 1262 1473 2735 46%

Hollands Midden 43262 4424 47686 91%
Rood: percentage kleiner dan 90%
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