Factsheet
Staphorst

Gemeente Staphorst
Onderdeel van de kindermonitor 2017-2018

Voor de kindermonitor 2017-2018 is er in de gemeente Staphorst
over 422 kinderen informatie verzameld. Het gaat om 121 kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar en 301 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
In deze gemeentelijke factsheet worden de lokale cijfers gepresenteerd. Daar waar er een verschil is met de regionale cijfers is ook het
regiocijfer weergegeven. Alle lokale cijfers zijn ook terug te vinden in
het bijbehorende tabellenboek.

Thuissituatie

Gezondheid
Staphorst

Opleidingsniveau ouders
31 %

Laag

Psychosociale
gezondheid
Verhoogd risico op
psychosociale problemen *

14 %

60 %

Midden

Hoog

Regio IJsselland

50 %

9%
36 %

96% van de kinderen woont zowel bij vader als bij moeder
3% van de kinderen heeft een (echt)scheiding meegemaakt
7% van de ouders heeft enige of grote moeite met rondkomen

Niet weerbaar *

Staphorst
Regio IJsselland
9%
10 %

5%
7%

Gepest in de
afgelopen
3 maanden *

24 %
31 %

97% van de ouders ervaart de gezondheid
van hun kind als (zeer) goed

Leefstijl
Bewegen

Buiten spelen

In de regio 71%

In de regio 65%

82% van de kinderen beweegt 7 uur of meer per week *
55% is lid van een sportclub *
In de regio 73%

81% speelt meer dan 30 minuten per dag buiten **
Meest voorkomende belemmeringen om
buiten te spelen
1 Te weinig speelplekken
2 Te weinig vriendjes/vriendinnetjes

Lopend of fietsend naar school

68% van de kinderen gaat altijd met de fiets
of lopend naar school *
In de regio 55%

Meest voorkomende redenen om niet altijd
lopend of fietsend naar school te gaan
1 Het is te ver
2 Te veel of gevaarlijk verkeer en slecht weer

Leefstijl
Groente en fruit eten

Staphorst
Regio IJsselland

Overgewicht

82 %

Elke dag fruit
(0-4 jaar)

Kinderen van 5,5 jaar 9%
Kinderen van 10,5 jaar 14%

81 %

Elke dag fruit
(4-12 jaar)

42 %

Elke dag groente
(0-4 jaar)

43 %

 eze gegevens komen uit
D
de registratie van de jeugd
gezondheidszorg van
GGD IJsselland.

57 %

Elke dag groente
(4-12 jaar)

56 %

38% van de moeders van

0-4 jarigen gaf uitsluitend
borstvoeding tot 6 maanden
In de regio 30%

25 %
39 %

Opvoeding
37% van de ouders ervaart de
opvoeding als (zeer) makkelijk
In de regio 44%

Lastig bij opvoeden

16% van de ouders vindt het lastig om

Voorbeeldgedrag
alcohol en roken

Onderwerpen waarover ouders
zich weleens zorgen maken
• Faalangst, 13% *
• Luisteren, gehoorzamen, 12%
• Gebruik sociale media,
computerspelletjes/games, 10% *

Hulp bij opvoeden

dat hun kind af en toe rookt voor
het 18e jaar *

3% van de ouders vindt het goed

op één lijn te zitten met partner

17% van de ouders krijgt regelmatig

38% van de ouders vindt het goed

of vaak steun of hulp van familie bij
de opvoeding
In de regio 23%

dat hun kind voor het 18e jaar een
heel glas alcohol drinkt *
In de regio 31%

10% van de ouders heeft behoefte
aan deskundige hulp

Rekening houden met het drinken
van alcohol in het bijzijn van het kind *
Ik drink geen
alcohol

Regio IJsselland

34 %
29 %

Ik houd er
rekening mee
Ik houd er geen
rekening mee

Staphorst

50 %
55 %

15 %
16 %

Gezondheidsvoorzieningen
Ouders die bekend zijn met gezondheidsvoorzieningen in de gemeente
• 61% met sociaal wijkteam/CJG
In de regio 67%
• 33% met VVE
In de regio 40%
• 71% met maatschappelijk werk
In de regio 85%
* Is alleen gevraagd aan ouders van 4-12 jarigen

Ouders die weleens contact
hebben gehad met gezondheids
voorzieningen in de gemeente
• 19% met sociaal wijkteam/CJG
• 5% met VVE
• 13% met maatschappelijk werk

** Is alleen gevraagd aan ouders van 2-12 jarigen

