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Gezinskenmerken
Er is veel aandacht voor het gezin. Met de benoeming van een minister Jeugd en gezin benadrukt het kabi-
net de belangrijke maatschappelijke rol die een gezin vervult. Binnen het gezin worden normen en waarden 
overgedragen. Kinderen die gestimuleerd worden, gesteund en gestuurd worden kunnen zich ontwikkelen 
en lopen minder kans op gedragsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit gezinnen met niet-wes-
terse ouders, gezinnen die onder de armoedegrens leven, ouders met een lage opleiding en alleenstaande 
ouders een groter risico op psychosociale problemen hebben. Bovendien is de beleving over opvoeding in 
deze gezinnen negatiever. Ook is bekend dat kinderen van ouders met een lage sociaal economische status 
ongezonder eten, minder bewegen en vaker roken. Deze factsheet bespreekt de gezinssituatie waarin kin-
deren in de regio Zaanstreek-Waterland opgroeien. 

Gezin
Het beeld van een tweeoudergezin met een gehuw-
de biologische vader en moeder is niet meer op elk 
gezin van toepassing. Door scheidingen, afnemend 
belang dat aan het huwelijk wordt gehecht en toe-
name van gezinnen met ouders met gelijk geslacht 
neemt de diversiteit tussen gezinnen toe. In 2007 
vormt 35% van de huishoudens in Nederland een 
gezin. Het grootste deel van de gezinnen bestaat 
uit (echt)paren met kinderen (82%), daarnaast vormt 
18% een eenoudergezin. Het aantal eenoudergezin-
nen is de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen.

Bijna één op de vijf kinderen woont in een 
eenoudergezin
In fi guur 1 staat de gezinssamenstelling in de regio 
Zaanstreek-Waterland weergegeven. Ruim drie-
kwart van de kinderen woont bij zijn ouders. Ruim 
19 procent van de kinderen groeit op in een eenou-
dergezin. 

Bijna 5% van de allochtone kinderen spreekt 
thuis geen Nederlands
Kinderen waar thuis geen of weinig Nederlands 
wordt gesproken beginnen vaak met een taalachter-
stand aan het onderwijs. Dit kan de schoolprestaties 
en het vinden van een baan negatief beïnvloeden. 

ENQUÊTE 0 T/M 11 JARIGEN 2007

1  Waarschijnlijk is dit percentage een onderschatting. Men moet 
de Nederlandse taal zo machtig zijn dat de vragenlijst ingevuld 
kan worden, waardoor de respondenten een selecte groep zijn.
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Figuur 1: Gezinssamenstelling van respondenten

Bij 1% van alle kinderen in de regio Zaanstreek-
Waterland wordt thuis alleen een buitenlandse taal 
gesproken.1 Bij 13% van de kinderen wordt thuis Ne-
derlands en een andere taal gesproken. Allochtone 
kinderen spreken thuis vaker alleen een buitenland-
se taal dan autochtone kinderen (4,6% versus 0,5%). 
Ook kinderen van laag opgeleide ouders spreken 
thuis vaker alleen een buitenlandse taal. Vooral bij 
Turkse (7%) en Marokkaanse kinderen (6%) wordt 
thuis alleen een buitenlandse taal gesproken. 

Sociaal economische status
Het opleidingsniveau geeft naast inkomen en be-
roepsstatus een indicatie van de sociaal economi-
sche status (SES). Mensen met een lage SES hebben 
gemiddeld een mindere gezondheid en zij leven 
minder lang. Ook vertonen zij vaker ongezond ge-
drag. De SES binnen het gezin is geassocieerd met 
een aantal voor de ontwikkeling van kinderen be-
langrijke factoren, zoals opvoedingsstijl, voeding en 
woonomstandigheden. Kinderen uit lage SES-gezin-
nen hebben meer gedragsproblemen, emotionele 
problemen en hebben minder sociale competenties 
dan kinderen uit hoge SES- gezinnen.

Bijna een kwart van de kinderen groeit op in 
een gezin met een inkomen beneden modaal 
In dit onderzoek wordt gekeken naar het opleiding-
sniveau van het huishouden (de ouders/verzorgers) 
en het inkomen van het huishouden als indicator 
voor sociaal economische status. Ruim de helft van 
de huishoudens in de regio is hoog opgeleid, 18,5% 
van de huishoudens heeft een laag opleidingsniveau 
en 23,5% is ‘gemengd opgeleid’.
In de regio heeft 24,5% van de gezinnen met kin-
deren een inkomen dat beneden modaal is (netto 



Tabel 1 Aantal sigaretten dat in huis wordt gerookt

Aantal sigaretten Regio Zaanstreek-Waterland

Er wordt niet gerookt 89,9 %
1-4 sigaretten 4,0 %
5-9 sigaretten 3,4 %
10-14 sigaretten 1,6 %
15 sigaretten of meer 1,1 %

Bij de oudere kinderen wordt thuis vaker gerookt 
vergeleken met de jongere kinderen (zie fi guur 3). 

Ook het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers 
is van invloed op het roken in huis. In gezinnen met 
een laag opleidingsniveau wordt 4,5 keer vaker in 
huis gerookt vergeleken met gezinnen met een hoog 
opleidingsniveau. Geslacht en etniciteit hangen niet 
samen met het roken in huis. In de gemeente Wor-
merland (6,9%) wordt er signifi cant minder gerookt 
in huis dan in de regio. In Zaanstad wordt meer in huis 
gerookt waar het kind bij is dan in de regio (11%). Op 
het platteland (8,9%) wordt minder in huis gerookt in 
het bijzijn van het kind dan in de stad (10,7%).

Ingrijpende gebeurtenissen in het gezin
Kinderen kunnen tijdens hun leven één of meerdere 
ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt hebben. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan uitbreiding 
van het gezin door geboorte van een broertje of 
zusje, verhuizing, scheiding, langdurige ziekte of 

maandinkomen van minder dan €1900,-). In de ge-
meente Landsmeer en Oostzaan wonen signifi cant 
minder gezinnen met een beneden modaal inkomen, 
terwijl er in de gemeente Zaanstad juist meer gezin-
nen met een beneden modaal inkomen wonen. Ook 
hebben gezinnen in deze gemeente meer moeite 
om rond te komen, net als in de gemeente Purme-
rend. Van alle gezinnen in de regio geeft 22,2% aan 
moeite te hebben gehad om het afgelopen jaar rond 
te komen van het inkomen van het huishouden. In 
Zaanstad en Purmerend is dit percentage 25%.

Er wordt vooral bezuinigd op luxeproducten
Van de ouders van 0-11 jarigen die hebben aange-
geven moeite te hebben om rond te komen of op 
moeten letten met uitgaven, geeft 88,5% aan op 
tenminste één terrein te bezuinigen als gevolg van 
onvoldoende inkomen. Als er gekeken wordt waar-
op de respondenten bezuinigen (zie fi guur 2), dan 
wordt er voornamelijk bezuinigd op luxeproduc-
ten zoals uitgaan, krant of andere abonnementen 
en vakantie, maar ook op kleding. In slechts enkele 
gevallen is aangegeven dat er wordt bezuinigd op 
de auto of het openbaar vervoer en op medische 
voorzieningen.

Roken in huis
Kinderen die opgroeien in een huishouden waar 
gerookt wordt, roken passief mee. Kinderen die pas-
sief roken hebben een groter risico op gezondheids-
klachten dan kinderen die in een rookvrij huishou-
den wonen. Zo hebben deze kinderen een grotere 
kans op luchtweginfecties, astma, oorontsteking en 
wiegendood. Daarnaast hebben zij een hoger risico 
om later zelf te gaan roken.

Eén op de tien kinderen rookt mee
In 10,1% van de gezinnen met kinderen van 0-11 jaar 
wordt in huis gerookt in het bijzijn van de kinderen. 
In bijna 3% van alle gezinnen wordt in huis meer dan 
10 sigaretten per dag gerookt (zie tabel 1).
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Figuur 2: Terreinen waar mensen die op de uitgaven moeten 
letten op bezuinigen.
* Meerdere antwoorden mogelijk, percentages samen 
meer dan 100%.

Figuur 3: Roken in huis naar leeftijd



Gezondheidsenquête 0 t/m 11 jarigen Zaanstreek-Waterland 2007 

In het kader van de gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland (Z-W) is de GGD Z-W van plan iedere vier 
jaar een gezondheidsenquête onder ouders van 0 t/m 11 jarigen uit te voeren. Dit onderzoek zal inzicht 
verschaff en in de lokale gezondheidssituatie van de 0 t/m 11 jarigen (o.a. gezondheid, leefstijl, leefom-
geving, schoolbeleving, opvoedingsproblematiek en zorggebruik) ter onderbouwing van het (gemeen-
telijk) beleid. Daarnaast zal het onderzoek aanleiding zijn voor gerichte interventies door bijvoorbeeld 
de GGD. Het onderzoek in 2007 is het eerste enquêteonderzoek van de GGD naar de gezondheidssitu-
atie van 0 t/m 11 jarigen in de regio Z-W.
In het najaar 2007 hebben 9978 ouders van 0 t/m 11 jarigen, woonachtig in de regio Z-W een vragenlijst-
pakket ontvangen. De 10-11 jarigen in het onderzoek ontvingen zelf ook een vragenlijst om in te vullen. 
Twee weken later ontvingen degenen van wie nog geen vragenlijst was ontvangen een herinneringsbrief. 
Na drie weken werd aan de non-respondenten de vragenlijst(en) met begeleidende brief nogmaals ver-
stuurd. Onder de deelnemers werd o.a. een volwassen- en kinderfi ets verloot. Van 5630 personen (56,4%) 
is een bruikbare vragenlijst ontvangen. In het onderzoek is gekeken naar verschillen naar gemeente, leef-
tijd van het kind, geslacht van het kind, etniciteit van het kind en opleidingsniveau van de ouders. 

ziekenhuisopname van een gezinslid, overlijden van 
een gezinslid of geldproblemen. Sommige gebeur-
tenissen of het meemaken van meerdere gebeurte-
nissen kunnen invloed hebben op de psychisch en/
of lichamelijke gezondheid van kinderen. 

Bijna 90% van de gezinnen in Zaanstreek-Waterland 
heeft ooit een ingrijpende gebeurtenis mee  ge-
maakt. Hiervan heeft 30% één gebeurtenis mee-

Tabel 2 Meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen en 
de problemen daarvan
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Overlijden familielid 50,9 4

Problemen in verband met inkomen 11,3 3,6
Langdurige ziekte/ziekenhuisopname 
gezinslid 18,8 2,5

Psychische problemen ouders 11,9 2,4
Echtscheiding of voor lange tijd weggaan van 
een gezinslid 11 2,4

Problemen met andere kinderen in het gezin 6,7 2,2

Confl icten/ruzie binnen het gezin 15,9 2,1

Problemen in verband met werkloosheid 9,3 2,1

Confl icten/ruzie buiten het gezin 9,4 1,8

Langdurige ziekte/ziekenhuisopname kind zelf 12,4 1,1

Verhuizing 19,8 1,1

Slachtoff er van geweld/criminaliteit 3,5 0,9

Woonproblemen 2,9 0,8

Uitbreiding gezin door geboorte/adoptie 41,4 0,7

Uitbreiding gezin door stiefouder of -kind 5,5 0,6

Andere ingrijpende gebeurtenissen 2 0,6

Problemen met verslaving 2 0,5

Ongeval(len) 9,2 0,4

Vlucht vanuit een ander land naar Nederland 1,4 0,1

* Meerdere antwoorden mogelijk, percentages samen meer dan 100%.

gemaakt, 56,6% twee tot vier gebeurtenissen en 
13,5% vijf gebeurtenissen of meer. Zoals verwacht 
hebben oudere kinderen vaker een gebeurtenis 
meegemaakt dan de jongste kinderen. Geslacht, 
etniciteit en opleidingsniveau van het huishouden 
hebben allen geen invloed op het meemaken van 
een ingrijpende gebeurtenis. In Purmerend geven 
de respondenten signifi cant vaker aan een ingrij-
pende gebeurtenis te hebben meegemaakt i.v.m. 
de andere gemeenten. Er is geen verschil waargeno-
men tussen het platteland en de stad. 
Sommige gebeurtenissen komen vaak voor zoals 
het overlijden van een familielid, uitbreiding van het 
gezin door geboorte/adoptie of een verhuizing (zie 
tabel 2). Van het overlijden van een familielid onder-
vindt 4% nog steeds problemen. 

Momenteel heeft 17,7% van de gezinnen nog steeds 
problemen met één of meer ingrijpende gebeurte-
nis. In Edam-Volendam hebben respondenten min-
der vaak nog steeds last van een ingrijpende ge-
beurtenis. In de stad ervaren gezinnen vaker last van 
een ingrijpende gebeurtenis dan op het platteland. 
Allochtone huishoudens hebben meer kans om nu 
nog steeds last te hebben van een ingrijpende ge-
beurtenis dan autochtone gezinnen. Huishoudens 
met een gemengd of een hoog opleidingsniveau 
hebben beide minder kans om nu nog problemen te 
hebben met een ingrijpende gebeurtenis.

Huiselijk geweld
Meer dan 200.000 kinderen in Nederland zijn jaar-
lijks getuige van huiselijk geweld. Het zien, horen 
of anderszins meemaken van huiselijk geweld kan 
gevolgen hebben voor de lichamelijke, emotionele 
en sociale ontwikkeling van kinderen en zelfs baby’s. 
Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk ge-
weld worden later vaker pleger of slachtoff er. Van de 
contacten met het advies- en steunpunt huiselijk ge-
weld blijkt dat in de helft van de gevallen kinderen 
daar getuige van waren.
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Andere factsheets in de reeks Enquête 
0 t/m 11 jarigen Zaanstreek-Waterland 2007:

1. Onderzoeksopzet en achtergrondkenmerken
2. Gezinskenmerken
3. Leefstijl: overgewicht, voeding en bewegen
4. Leefstijl: genotmiddelen
5. Zwangerschap, opvang, school en opvoeding
6. Vrije tijd en leefomgeving
7. Lichamelijke en psychische gezondheid
8. Zorg- en medicijngebruik
9. Kinderopvang en de Brede School in Zaanstad
10. Kinderopvang, voorzieningengebruik en eff ecten 
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bestaat het Vangnet jeugd en in Purmerend Zorg-
coördinatie Plus met Bemoeizorg. Verder beschikken 
alle basisscholen in de regio over het regionale proto-
col kindermishandeling (www.aml-amsterdam.nl/zw 
of protkmazw@amk-amsterdam.nl).
Bij verdriet en rouw op school kunnen basisscholen 
gebruik maken van het protocol verdriet en rouw op 
school (info@ggdzw.nl). De Jeugdverpleegkundige 
van de GGD neemt bij verdriet en rouw contact op 
met de desbetreff ende school. Indien gewenst zet zij 
het verdere traject uit in samenwerking met Bureau 
Jeugdzorg of de School begeleiding. Ook bestaat er 
de mogelijkheid voor de school om de themakist ‘Le-
ven en omgaan met de dood’ te lenen bij de GGD.
De Jeugdgezondheidszorg biedt ondersteuning aan 
ouders bij de opvoeding. Deze ondersteuning start al 
vanaf de geboorte tijdens consultatiebureauconsul-
ten en door middel van huisbezoeken en wordt voort-
gezet tijdens het basis- en voortgezet onderwijs. Ou-
ders ontvangen informatie, advies en begeleiding op 
maat. Er wordt gewerkt vanuit de Triple P methode. 
De GGD coördineert binnen de regio in Zaanstad de 
Centra Jong, voor Jeugd en Gezin. Binnen de centra 
wordt multidisciplinair samengewerkt om proble-
men rondom een kind of gezin zo vroeg mogelijk 
te signaleren. Samenwerkingspartners zijn Evean 
Jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, MEE 
en bureau jeugdzorg. De GGD verpleegkundigen en 
artsen bezoeken de grootzorgteams van het basis- 
en voortgezet onderwijs om van daaruit de koppe-
ling naar Centrum Jong te kunnen maken. Vanuit 
de Centra Jong kan worden doorgeleid naar andere 
vormen van hulpverlening d.m.v. een nauwe aanslui-
ting met Bureau Jeugdzorg. Ook wordt laagdrempe-
lig een programma van opvoedingsondersteuning 
aangeboden. In de andere regiogemeenten worden 
Centra voor Jeugd en Gezin door de gemeentes in 
nauwe samenwerking met alle netwerkpartners 
vormgegeven.

In de regio is 3% van de kinderen  getuige van 
huiselijk geweld
In de regio Zaanstreek-Waterland is 3,0% van de 0-11 
jarigen wel eens getuige geweest van huiselijk ge-
weld. Kinderen in gezinnen met ouders/verzorgers 
met een lage opleiding zijn vaker getuige geweest 
van huiselijk geweld. Allochtone kinderen en kinde-
ren van 8-11 jaar zijn ook vaker getuige geweest van 
huiselijk geweld. In de stad zijn kinderen vaker ge-
tuige van huiselijk geweld dan op het platteland.

Samenvatting
• 19,4% van de kinderen groeit op in een eenouder-

gezin;
• Bijna 5% van de allochtone kinderen spreekt thuis 

geen Nederlands;
• Bijna een kwart van de kinderen woont in een ge-

zin met een inkomen beneden modaal en 22% van 
de huishoudens heeft moeite om rond te komen 
met het inkomen. Als gezinnen bezuinigen dan ge-
beurt dat vaak op luxeproducten zoals uitgaan, de 
krant, vakanties en kleding;

• Bij één op de tien kinderen wordt in huis gerookt;
• Ongeveer 18% van de gezinnen heeft nog steeds 

last van een ingrijpende gebeurtenis;
• In drie procent van de gezinnen is het kind ooit ge-

tuige geweest van huiselijk geweld. Risicogezinnen 
huiselijk geweld: laag opleidingsniveau, 8-11 jari-
gen en allochtoon.

Wat wordt in de regio gedaan?
De GGD Zaanstreek-Waterland en Evean Jeugdge-
zondheidszorg voeren verschillende preventieactivi-
teiten, coördinerende en beleidsmatige taken uit met 
betrekking tot de gezinssituatie en huiselijk geweld. 
De GGD verzorgt de coördinatie van de aanpak van 
huiselijk geweld in de regio. Dit behelst o.a. het Advies 
en Steunpunt Huiselijk Geweld en actieve deelname 
aan de Aanpak Multiproblemgezinnen. In Zaanstad 
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