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Tabellenboek gezondheidsmonitor jeugd voortgezet onderwijs gemeente Hattem 

© GGD Noord- en Oost-Gelderland, zomer 2020 
Een toelichting op de tabel staat onderaan.  
 
 
 

   

     

  

Onderzoeksgroep 
     

      

Aantal deelnemers aan het onderzoek 
     

 

Jongen Meisje Klas 2 Klas 4 Vmbo Havo/vwo Hattem 
 totaal 2019 

Hattem 
 totaal 2015 

MIJ/OV 
 totaal 2019 

NOG 
totaal 2019 

Hattem 87 83 78 92 58 112 170 292 5847 13857 
 

 

     

  

Bewegen 
          

           

Actieve bezigheden 
          

 

Jongen Meisje Klas 2 Klas 4 Vmbo Havo/vwo Hattem 
 totaal 2019 

Hattem 
 totaal 2015 

MIJ/OV 
 totaal 2019 

NOG 
totaal 2019 

 

% % % % % % % % % % 

Gaat elke dag lopend of op de fiets naar school of stageplek 96 90 90 96 91 95 93 94 91 92 

Sport wekelijks bij club, vereniging of sportschool 81 91 89 83 83 90 86 - 78 78 

Sport wekelijks zonder een club, vereniging of sportschool 76 57 71 63 70 63 67 - 68 69 
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Op hoeveel dagen minstens 1 uur beweging 
          

 

Jongen Meisje Klas 2 Klas 4 Vmbo Havo/vwo Hattem 
 totaal 2019 

Hattem 
 totaal 2015 

MIJ/OV 
 totaal 2019 

NOG 
totaal 2019 

 

% % % % % % % % % % 

Elke dag 16 23 19 20 19 20 20 19 17 17 

Tenminste 5 dagen per week 57 54 55 56 55 56 55 70 50 49 
           

           

Ben je lid van één van deze verenigingen? 
          

 

Jongen Meisje Klas 2 Klas 4 Vmbo Havo/vwo Hattem 
 totaal 2019 

Hattem 
 totaal 2015 

MIJ/OV 
 totaal 2019 

NOG 
totaal 2019 

 

% % % % % % % % % % 

Sportvereniging * * * * * * * 73 72 72 
           

           

           

 

     

Toelichting 
De eerste zeven kolommen tonen de resultaten van de gemeente Hattem uit 2019; uitgesplitst naar geslacht, klas en onderwijsniveau, en totaal.  
De laatste drie kolommen zijn bedoeld om de resultaten van de gemeente Hattem uit 2019 te kunnen vergelijken met de resultaten uit 2015; en 
met de resultaten van de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (MIJ/OV) en van de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG).  
 
De meeste jongeren uit de gemeente Hattem gaan naar school in de regio IJsselland. In deze regio is in 2019 een beknoptere vragenlijst gebruikt, waardoor gegevens over de gemeente Hattem bij een aantal onderwerpen ontbreken. 
De gegevens over 2015 zijn afkomstig uit de Preventieve Gezondheidsonderzoeken van GGD IJsselland (dus niet uit de gezondheidsmonitor). Omdat ze op een andere manier zijn verzameld, zijn ze niet helemaal vergelijkbaar met de cijfers 
uit 2019. Ook zijn hierdoor niet over alle onderwerpen gegevens beschikbaar. 
  
Alle cijfers over 2019 zijn gewogen naar geslacht, klas, onderwijsniveau en gemeente, zodat ze op deze kenmerken representatief zijn.  
De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afronding of het kunnen geven van meerdere antwoorden.  
Een - in de tabel betekent dat de vraag niet is gesteld in het betreffende jaar.  
Een * in de tabel betekent dat er onvoldoende respondenten zijn (minder dan 50) om betrouwbare resultaten te tonen. 
 
Voor meer informatie, zie het Kompas Volksgezondheid van Noord- en Oost-Gelderland (www.kvnog.nl) of neem contact op via 088 443 3705. 


