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Introductie
De Active Healthy Kids the Netherlands (AHKN) Physical Activity Report Card
en de Report Card+ geven inzicht in de landelijke prestaties van het beweeg-,
sedentair-, en slaapgedrag van zowel gezonde kinderen en jongeren als hun
leeftijdsgenoten met een chronische medische aandoening (CMA). In 2016 is de
eerste Nederlandse Report Card voor gezonde kinderen gepubliceerd. In 2017
gevolgd door de Report Card+ voor kinderen met een chronische medische
aandoening. De resultaten van de 2018 Report Card en Report Card+ kunnen
vergeleken worden met de vorige resultaten en de resultaten uit de Global Matrix
3.0, waarin de resultaten van 49 landen zijn meegenomen.
Methode
Een werkgroep bestaande uit onderzoekers, beleidsmakers en experts op het
gebied van bewegen, sport en/of kinderen (met een CMA) identificeerden en
beoordeelden bestaande gegevens van (waar aanwezig) nationale onderzoeken
en monitorinstrumenten om zo de verschillende indicatoren te beoordelen. Voor
de huidige rapportage werden de gegevens van de Leefstijlmonitor (2017) gebruikt
samen met de gegevens uit het rapport Peil.Bewegingsonderwijs (Inspectie van
het Onderwijs, 2018). De gegevens werden beoordeeld aan de hand van het
schema zoals weergegeven in Tabel 1 en 2.
Referenties en databronnen zijn te vinden op www.activehealthykids.nl

Tabel 1. Toelichting beoordeling Report Card
Beoordeling

Beschrijving

A+
A
A-

94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%

Nederland is succesvol bij de grote
meerderheid van de kinderen en
jongeren.

B+
B
B-

74% - 79%
67% - 73%
60% - 66%

Nederland is succesvol bij meer dan de
helft van de kinderen en jongeren.

C+
C
C-

54% - 59%
47% - 53%
40% - 46%

Nederland is succesvol bij circa de helft
van de kinderen en jongeren.

D+
D
D-

34% - 39%
27% - 33%
20% - 26%

Nederland is succesvol bij minder dan
de helft van de kinderen en jongeren.

F

< 20%

Nederland is succesvol bij maar weinig
van de kinderen en jongeren.

INC

Incompleet

Er is onvoldoende bewijs beschikbaar
om tot een beoordeling te komen.

Tabel 2. Definities van de indicatoren van de Report Card
Indicator

Definitie

Algemene lichamelijke activiteit

% van de kinderen en jongeren die voldoen aan de Nederlandse beweegrichtlijnen.

Georganiseerd sporten

% van de kinderen en jongeren die wekelijks aan sport en/of lichamelijke activiteiten
programma’s deelnemen.

Actief spelen

% van de kinderen en jongeren die wekelijks actief buiten spelen.

Actief transport

% van de kinderen en jongeren die tenminste 3 maal per week gebruik maakt van actief transport
om naar school en/of werk te komen (lopen of fietsen).

Sedentair gedrag

% van de kinderen en jongeren die minder dan 2 uur per dag aan schermtijd besteden.

Fysieke fitheid

% van de kinderen en jongeren die normen van fysieke fitheid testen voor kracht,
uithoudingsvermogen of flexibiliteit halen.

Familie & leeftijdsgenoten

% van de ouders die voldoen aan de Nederlandse beweegrichtlijnen.

School

% van de scholen waar het merendeel (≥ 80%) van de leerlingen les krijgt van een vakleerkracht
LO, en het % van de scholen met een eigen gymzaal.

Buurt & gebouwde omgeving

Kwaliteit van de infrastructuur om bewegen te stimuleren (fietspaden, 30km/uur zones,
speeltuinen).

Overheid

Aantal projecten en beleidsplannen om bewegen te stimuleren.

Slaap

% van de kinderen en jongeren die voldoen aan de aanbevolen uren slaap per nacht (4-12 jaar:
9-13 uur; 12-18 jaar: 8-10 uur).

Gewichtsstatus

% van de kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas.
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Resultaten

+
C
R

Algemene lichamelijke activiteit Volgens de beweegrichtlijnen moeten kinderen en jongeren

C- D+

Georganiseerd sporten 64% van de kinderen en 77% van de jongeren sporten wekelijks. Voor

B B-

Actief spelen 34% van de kinderen speelt dagelijks meer dan 1 uur buiten, voor de kinderen met
een CMA is dit 31%.

D D

Actief transport 75% van de kinderen en 91% van de jongeren gaat actief naar school (fietsen

A- B+

Sedentair gedrag Slechts 44% van de kinderen en 17% van de jongeren voldoen aan de richtlijn

D D

tot 18 jaar elke dag 60 minuten matig intensief bewegen en 3 keer per week spier- en botversterkende
oefeningen doen. 52% van de kinderen en 32% van de jongeren voldoen hieraan. Van de kinderen
en de jongeren met een CMA voldoen 47% en 27% aan de beweegrichtlijnen.
de kinderen en jongeren met een CMA zijn de aantallen respectievelijk 64% en 69%. Sportdeelname
draagt aanzienlijk bij aan de algemene lichamelijke activiteit: kinderen 136 min/week, jongeren: 270
min/week. Bij kinderen en jongeren met een CMA is dit respectivelijk 144 en 226 min/week.

of wandelen) op ten minste 3 dagen van de week. Voor kinderen en jongeren met een CMA is dit
respectievelijk 63% en 82%.

voor schermtijd. Deze score is vergelijkbaar voor kinderen (42%) en jongeren met een CMA (17%).

Fysieke fitheid Werd gescoord als Incompleet, door een gebrek aan data.

Inc Inc

Familie & leeftijdsgenoten 52% van de ouders voldoet aan de beweegrichtlijnen. Deze score

C Inc

School Ongeveer 50% van de basisscholen heeft toegang tot een (nabijgelegen) gymzaal, in het

C+ A-

Buurt & gebouwde omgeving Werd gescoord als Incompleet, alhoewel Nederland een zeer

Inc Inc

Overheid Werd gescoord als Incompleet. Het is niet duidelijk in hoeverre het beleid van de overheid

Inc Inc

Slaap 91% van de kinderen en 87% van de kinderen met een CMA voldoen aan de aanbevelingen

A- B+

Gewichtsstatus Nationale (zelf-gerapporteerde) data laten zien dat 9% van de kinderen en 12%

A- A-

is hoger in vergelijking met volwassenen zonder kinderen (42% voldoet aan de Beweegrichtlijnen).
Van ouders van kinderen en jongeren met een CMA zijn geen gegevens. Deze werd gescoord als
Incompleet.
speciaal onderwijs is dit 90%.

goede infrastructuur heeft voor het stimuleren van bewegen. Er is echter te weinig data hierover
beschikbaar.

kinderen en jongeren aanzet tot bewegen.

voor slaap. Bij de jongeren voldoet 73% aan de aanbevelingen voor slaap en bij jongeren met een
CMA 64%.

van de jongeren overgewicht of obesitas hebben. Van de kinderen en jongeren met CMA hebben
14% van de kinderen en 19% van de jongeren overgewicht of obesitas.
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Belangrijkste
bevindingen
Voor veel indicatoren zijn zelf-gerapporteerde
data beschikbaar. Alhoewel de Nederlandse
kinderen en jongeren en hun leeftijdsgenoten
met CMA frequent deelnemen aan sport en
actief transport, is slechts de helft van de
kinderen en 30% van de jongeren voldoende
actief. Wel geeft sportdeelname een
aanzienlijke bijdrage aan de algemene activiteit
van kinderen en jongeren. Bij kinderen is dit 19
minuten per dag, bij jongeren 39 minuten per
dag. Bij kinderen met een CMA is de bijdrage
van sport aan algemene activiteit 21 minuten
per dag en bij jongeren met een CMA is dit 33
minuten per dag.
Ten opzichte van de 2016 Report Card valt op
dat vooral het actief spelen slechter scoort.
Het stimuleren van bewegen, sport én actief
spelen heeft prioriteit en is van belang voor
de toekomstige gezondheid van de bevolking.
Vooral bij jongeren moeten we voorkomen
dat zij uitvallen bij het sporten.
Voor de toekomst adviseren we om meer
objectieve methoden te gebruiken voor het
monitoren van fysieke activiteit. We adviseren
ook om de fitheid van kinderen en jongeren
meer systematisch te meten en te monitoren.
Alhoewel fitheid vaak wordt gemeten op school,
zijn deze gegevens nog niet beschikbaar voor
het monitoren van de populatie.
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