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Achtergrond

Resultaten
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Ongeveer 10-20% van alle kinderen en adolescenten

ervaart psychosociale problemen. Kinderen met een

lage sociaaleconomische status en of een

migratieachtergrond hebben mogelijk een hoger risico op

psychosociale problemen. Omdat sociaaleconomische

status een multidimensionaal begrip is en uit meerdere

indicatoren bestaat die op hun eigen manier kunnen

leiden tot psychosociale problemen bij kinderen is het

belangrijk om uit zoeken welke wel/niet leiden tot een

hoger risico op psychosociale problemen bij kinderen.

Doelen Aanpak

Is er een verband tussen psychosociale problemen van 

kinderen en hun wijk, sociaaleconomische en migratiestatus?

Een onderzoek met gegevens van de gezondheidsmonitor 2018

In deze studie was het doel om te

onderzoeken welke indicatoren van

sociaaleconomische status en

migratiestatus het risico op psychosociale

problemen bij kinderen tussen de 4 en 12

jaar oud verhogen. Dit geeft inzicht in

specifieke risicogroepen en maakt het

mogelijk om preventief beleid gerichter

vorm te geven en sociaaleconomische

gezondheidsverschillen te verkleinen.

Deze studie maakt gebruik van data van de GGD

jeugdgezondheidsmonitor kinderen 2018 en data van

het sociaal cultureel planbureau uit 2017. Meerdere

indicatoren van sociaaleconomische status op familie

en wijkniveau zijn meegenomen (moeite met

rondkomen, geldgebrek, opleidingsniveau beide

ouders, sociaaleconomische status van de wijk) en

migratiestatus. De SDQ is gebruikt om psychosociale

problemen te meten.

Conclusie

Implicaties

Om het risico op psychosociale problemen

bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar te

verminderen en sociaal economische

verschillen te verkleinen lijkt het op basis

van dit onderzoek van belang om

preventief beleid en maatregelen specifiek

te richten op

1) Gezinnen met lager/gemiddeld

opgeleide ouders

2) Gezinnen die moeite hebben met

rondkomen en geldgebrek ervaren.

Er lijkt geen specifiek beleid nodig per wijk

of voor kinderen met een migratie

achtergrond.

Conclusies

Onderzoek bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud

wijst uit dat 9,5% een verhoogd risico op psychosociale

problemen heeft. Sociaaleconomische status

indicatoren op gezinsniveau geven een verhoogd risico

op psychosociale problemen (moeite met rondkomen,

geldgebrek, opleidingsniveau beide ouders).

Sociaaleconomische statusindicatoren op wijkniveau en

migratiestatus niet.

Dit biedt mogelijkheden voor preventief beleid om het

risico op psychosociale problemen en sociaal

economische verschillen daarin te verkleinen.

Longitudinaal onderzoek en interventieonderzoek is

nodig om inzichten te vergroten en preventief beleid

verder te onderbouwen.

In totaal is bij 9.5% (473) van de kinderen een risico op

psychosociale problemen (verhoogde SDQ score) gevonden.

Er is een significant hoger risico op psychosociale problemen bij

kinderen van 4 tot en met 12 jaar waarvan de ouders aangaven:

- moeite te hebben met rond komen van het huishoudinkomen

in de afgelopen 12 maanden,

- bepaalde dingen niet te doen/kopen voor hun kind door

geldgebrek,

- een lager of gemiddeld opleidingsniveau te hebben.

Er is geen verband gevonden tussen migratiestatus en de

sociaaleconomische status van de wijk enerzijds en psychosociale

problemen bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar anderzijds.

Het risico op psychosociale problemen verschilt tussen wijken in

Rotterdam. Deze verschillen kunnen we niet verklaren door de

sociaal economische status van een wijk.

Wat voegt de studie toe?

We wisten al dat sociaaleconomische status een hoger

risico geeft op psychosociale problemen bij kinderen

tussen 4 en 12 jaar.

Dit onderzoek laat zien dat er verschillende indicatoren

zijn van sociaaleconomische status die zorgen voor een

hoger risico op psychosociale problemen bij kinderen

van 4 tot en met 12 jaar. Dit zijn indicatoren op

gezinsniveau (moeite te hebben met rond komen van

het huishoudinkomen in de afgelopen 12 maanden,

bepaalde dingen niet kunnen doen/kopen door

geldgebrek, een lager of gemiddeld opleidingsniveau).

Als je corrigeert voor andere factoren dan is er geen

verband met sociaaleconomische status van de wijk of

van migratiestatus met psychosociale problemen.
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Verschil tussen wijken in Rotterdam

9,5% heeft een 

verhoogd risico op 

psychosociale 

problemen
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