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Signalement van het CBS

In Nederland had 16 procent van de pasgeborenen extra 

zorgbehoefte in 2007. Voor de aandachtswijken lag dat op 20 

procent. Aandachtswijken zijn wijken die door de opeenstape-

ling van problemen flink achterblijven bij andere wijken in de 

gemeente. In totaal zijn veertig aandachtswijken in 18 gemeen-

ten geselecteerd in het kader van het Actieplan Krachtwijken.

Reden voor extra zorgbehoefte van baby’s is vaak een laag 

geboortegewicht. De extra zorgbehoefte kan ook veroorzaakt 

zijn door onder meer een vroeggeboorte, een apgarscore1

lager dan 7, een opname op de intensive care (IC) of een com-

binatie van één of meer van de genoemde factoren.

Van de pasgeborenen in aandachtswijken werd 3 procent 

opgenomen op een IC in 2007, tegen 2 procent van de kin-

deren in Nederland. In aandachtswijken zijn er ook relatief 

meer pasgeborenen met een apgarscore onder de 7. Ook heb-

ben pasgeborenen in aandachtswijken beduidend vaker een 

te laag geboortegewicht dan gemiddeld in Nederland.

Voor de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) 

lag de extra zorgbehoefte op 17 procent, evenals bij de G18. 

Van de G4-gemeenten is de extra zorgbehoefte voor pasgebo-

renen het hoogst in Rotterdam en het laagst in Utrecht. Voor 

alle gemeenten van de G18 samen lag de extra zorgbehoefte 

in niet-aandachtswijken net boven het landelijk gemiddelde. 

Meer informatie is te vinden op http://StatLine.cbs.nl (zoeken 

op ‘Outcomemonitor’) of via de website van het CBS.  

Ivo Gorissen  (Cent raa l  Bureau voor  de Stat i s t iek)  en 

Chantal Hukkelhoven (Stichting Perinatale Registratie Nederland) 

Noot

1. De apgarscore is het onderzoek naar de hartslag, ademhaling, kleur van 

de huid, spierspanning en reactie op prikkels van de baby en wordt 5 minu-

ten na de geboorte uitgevoerd bij de pasgeborene. De maximale score is 

een 10.

Extra zorgbehoefte voor pas-
geborenen in aandachtswijken

Voor een belangrijk deel worden de kansen van mensen in de maatschappij 

bepaald door hun gezondheid. Een belangrijke indicatie voor gezondheid ligt bij 

de start. Baby’s die geboren worden met een slechte gezondheid beginnen met 

een achterstand.
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