
   

 

Gezondheidsonderzoek bij kinderen van 0 tot 12 jaar: doel, 
opzet en resultaten 
 
Het onderzoek  
GGD Zaanstreek-Waterland (ZW) brengt doorlopend de gezondheid van alle inwoners in de 
regio ZW in kaart. Om die reden heeft zij in 2011, net als in 2007, een gezondheidsenquête 
gehouden onder de ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar.  
 
De resultaten van de enquête geven inzicht in de gezondheidssituatie van de kinderen van 0 
tot 12 jaar in de regio. De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 lichamelijke en psychische gezondheid 

 leefstijl en vrije tijdsbesteding 
 leefomgeving en schoolbeleving 
 opvoedingsproblematiek en zorggebruik 

Met deze gegevens kunnen gemeenten (zie figuur 1) en gezondheidsinstellingen in de regio 
bepalen waar zij hun beleid de komende vier jaar op richten.  
 
 

 
 
Figuur 1: De 9 gemeenten van Zaanstreek-Waterland 

 
7.600 ouders hebben meegedaan aan het onderzoek!  
In het najaar van 2011 hebben bijna 14.000 ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar een 
vragenlijst ontvangen. Bijna 7600 ouders hebben aan het onderzoek meegedaan. Dat is een 
respons van 58%. De respons liep uiteen van 54% in Landsmeer tot 68% in Edam-Volendam 
(zie figuur 2).  
 
Ouders kregen de mogelijkheid om de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. Twee 
derde van de deelnemers heeft de vragenlijst digitaal ingevuld en een derde stuurde de 
papieren vragenlijst aan ons terug.  
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* Voor de gemeenten Waterland en Zeevang is geen aparte steekproef getrokken. Zij vallen onder het Platteland.  

Figuur 2: Respons per gemeente (%)  

 
Welke vragen zijn gesteld?  
Er zijn 3 verschillende vragenlijsten gebruikt: één voor kinderen van 0 t/m 3 jaar, één voor 
kinderen van 4 t/m 7 jaar en één voor kinderen van 8 t/m 11 jaar. Op de website van de 
GGD staan de vragenlijsten: http://www.ggdzw.nl/publicaties/onderzoek_en_registratie 
 
Wat heeft het onderzoek opgeleverd? 
Resultaten 
Op de website van de GGD staan onder ‘Kinderen’ de gegevens in tabellen voor de regio en 
per gemeente: http://www.ggdzw.nl/publicaties/onderzoek_en_registratie. 
 
Beleid 
Doel van het onderzoek is om beleid van gemeenten en instellingen te onderbouwen. U kunt 
vanaf begin 2013 naar de beleidsplannen voor de volksgezondheid van uw gemeente, via 
http://www.regionaalkompas.nl/zaanstreek-waterland/gemeenten. 
 
Wilt u meer weten over de methode van onderzoek?  
mail uw vraag naar epi@ggdzw.nl.  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Deze factsheet is de eerste over het onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 jaar.  

Op de website van GGD Zaanstreek-Waterland www.ggdzw.nl komen nog meer factsheets:  
 ´Over Gewicht, Bewegen en Voeding´ 

 Psychische gezondheid  

 Opvoeden 

 Sociale Media  
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