
GEZONDHEID
Gezondheid is het gezond zijn, het gevoel dat alles in orde is, zowel in lichamelijk, geestelijk als in maatschap-
pelijk opzicht. Of iemand zich gezond voelt, is een subjectief gegeven. 
Deze factsheet bespreekt de resultaten van de Gezondheidsenquête Zaanstreek-Waterland onder 18 tot 
70-jarigen met betrekking tot gezondheid. Er wordt ingegaan op verschillende aspecten: op de vraag hoe 
men de eigen gezondheid ervaart, op de lichamelijke en psychische gezondheidstoestand van de inwoners 
en op de sociale omgeving.

Inwoners geven hun eigen gezondheid 
een 7,6
De ervaren gezondheid is een samenvattende ge-
zondheidsmaat voor alle gezondheidsaspecten die 
voor de persoon in kwestie van belang zijn. Er zijn 
weinig maten die zo voorspellend zijn voor sterfte 
als de ervaren gezondheid. 
In Zaanstreek-Waterland ervaart 13,3% van de in-
woners de gezondheid als matig of slecht. In de 
Zaanse wijken Zaandam Zuid, Poelenburg, Pelders- 
en Hoornseveld en Rosmolenwijk ervaart men de 
gezondheid vaker als matig of slecht. Allochtonen, 
55-69 jarigen en mensen met een laag opleidings-
niveau of midden 1* oordelen het meest negatief 
over hun eigen gezondheid. Hoe men de gezond-
heid ervaart is in vergelijking met het onderzoek 
in 2001 gelijk gebleven (12,2%). De inwoners van 
Zaanstreek-Waterland is gevraagd de gezondheid te 
beoordelen met een rapportcijfer. In de regio blijkt 
7,3% de eigen gezondheid een onvoldoende te ge-
ven. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,6. Ook het 
rapportcijfer is de afgelopen vier jaar gelijk geble-
ven; in 2001 was het rapportcijfer een 7,7.

Tweederde van de inwoners heeft een chroni-
sche aandoening. Psychische aandoeningen, 
suikerziekte, een beroerte en kanker komen 
vaker voor.
Ziektelast wordt uitgedrukt in DALY’s, het aantal ge-
zonde levensjaren dat een populatie verliest door 
ziekten. Hiermee kunnen ziekten worden vergeleken 
als het gaat om hun invloed op de volksgezondheid. 
In Nederland veroorzaken hart- en vaatziekten, kan-
ker en psychische aandoeningen de meeste ziekte-
last. Dit komt enerzijds doordat hart- en vaatziekten 
en kanker belangrijke oorzaken zijn van vroegtijdige 
sterfte. Anderzijds lijden veel mensen aan psychi-
sche stoornissen.

In de enquête is gevraagd naar 19 aandoeningen. 
Uit de resultaten blijkt dat een hoge bloeddruk in 
deze regio het meest voorkomt (zie tabel 1).

Tabel 1 Top 10 van aandoeningen in Zaanstreek-Waterland

Zaanstreek-Waterland 
2005

1 Hoge bloeddruk 10,3

2 Ernstige rugaandoening 9,2

3 Gewrichtsslijtage 9,1

4 Aandoening nek of schouder 7,3

5 Astma 7,1

6 Migraine 5,3

7 Aandoening elleboog pols of hand 5,2

8 Psychische aandoening 4,6

9 Chronisch eczeem 3,8

10 Suikerziekte 3,4

Vergeleken met het onderzoek in 2001 komen psy-
chische aandoeningen, suikerziekte, beroerte en 
kanker vaker voor. Rugaandoeningen, migraine en 
gewrichtsontstekingen komen minder vaak voor. 
Van de inwoners in Zaanstreek-Waterland heeft 41% 
minimaal 1 chronische aandoening. In Pelders- en 
Hoornseveld komer vaker chronische aandoeningen 
voor, in Assendelft juist minder vaak. Het percentage 
mensen met een chronische aandoening neemt toe 
met de leeftijd. Bovendien hebben vrouwen vaker 
een chronische aandoening dan mannen. Mensen 
met een laag opleidingsniveau of een midden 1 op-
leidingsniveau hebben 1,5 keer zo vaak een chroni-
sche aandoening. Vergeleken met andere regio’s in 
Nederland is het aantal chronische aandoeningen in 
deze regio kleiner.
Chronische aandoeningen kunnen de oorzaak zijn 
van belemmeringen bij de uitvoer van dagelijkse 
bezigheden. Iets meer dan eenderde voelt zich hele-
maal niet belemmerd in zijn dagelijkse bezigheden. 
Ongeveer 17% wordt sterk belemmerd door de aan-
doening. Omgerekend naar de populatie in Zaan-
streek-Waterland betekent dit dat 87.425 personen 
(41%) een chronische aandoening hebben, waarvan 
55.952 mensen (64%) zich in hun dagelijkse bezig-
heden belemmerd voelen. Ongeveer 9% van de 
mensen met een chronische aandoening heeft ern-
stige pijn.

Een SOA komt bij 0,5% van de inwoners voor
In Nederland is chlamydia de meest voorkomende 

FACTSHEET 1

*  Het opleidingsniveau wordt in dit onderzoek gesplitst in vier groepen. 
Laag: geen opleiding en lager onderwijs. Midden 1: VMBO, MAVO, LBO. 
Midden 2: VWO, HAVO, MBO. Hoog: HBO en universiteit.



seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Per jaar 
zijn er naar schatting 60.000 nieuwe chlamydia in-
fecties, waarvan slechts een minderheid wordt ge-
diagnosticeerd. De afgelopen vijf jaar is er landelijk 
een toename in het aantal gevallen van syfi lis, HIV 
en chlamydia. Het aantal personen met gonorroe is 
gelijk gebleven. 
In de regio Zaanstreek-Waterland heeft 0,5% van 
de bevolking het afgelopen jaar een SOA gehad. 
Het merendeel is hiervoor naar de huisarts geweest 
(85%). Bijna 2% heeft behoefte aan voorlichting ter 
voorkoming van een SOA. Dit zijn vooral de jonge-
ren van 18 tot en met 24 jaar en laag opgeleiden 
(respectievelijk 3,9% en 3,1% heeft behoefte aan 
voorlichting).

Bij 5% van de inwoners is er sprake van een 
hoog risico op een angststoornis of een 
depressie.
Psychisch onwelbevinden omvat gevoelens van 
psychische verstoring, zoals gevoelens van angst, 
depressie, slaapverstoring en stress. Dit kan leiden 
tot zichtbaar leed, een (gedeeltelijk) onvermogen 
tot functioneren en een verhoogd risico op sterfte, 
pijn en beperkingen. Ongeveer 16% van de Neder-
landers rapporteert psychisch onwelbevinden. Ook 
in Zaanstreek-Waterland is er bij 16% van de inwo-
ners sprake van psychisch onwelbevinden. Bij 40-54 
jarigen, vrouwen, allochtonen en mensen met een 
laag of midden 1 opleidingsniveau is vaker sprake 
van psychisch onwelbevinden. In de Zaanse wijken 
Zaandam Zuid, Poelenburg, Pelders- en Hoornse-
veld, Kogerveldwijk en Rosmolenwijk komt psychi-
sche problematiek vaker voor. Het voorkomen van 
psychisch onwelbevinden in deze regio is vergelijk-
baar met andere regio’s in Nederland en ook met het 
onderzoek in 2001.
Van de volwassenen in Nederland krijgt 1 op de 7 
ooit een depressie. In de gezondheidsenquête zijn 
10 vragen gesteld waaruit het risico op een angst-
stoornis of een depressie berekend kan worden. Uit 
tabel 2 blijkt dat 5% van de inwoners een hoog risico 
op een angststoornis of een depressie heeft.

Tabel 2 Risico op een angststoornis of een depressie

Risico op een angststoornis of een depressie  %

Weinig of geen 65,6

Matig 29,4

Hoog 5,0

In dezelfde Zaanse wijken als waar psychisch onwel-
bevinden vaker voorkomt, komt ook vaker een hoog 
risico op een angststoornis of een depressie voor, 
behalve in Kogerveldwijk. Bij vrouwen, allochtonen 
en laag opgeleiden komt vaker een hoog risico op 
een angststoornis of een depressie voor. Bij laag op-
geleiden is het risico het grootst, zij hebben verge-

leken met hoog opgeleiden 3,5 keer zoveel kans op 
het krijgen van een angststoornis of een depressie.

Zelfmoord: 0,7% heeft er (heel) vaak aan 
gedacht
Uit onderzoeken zijn uitsluitend cijfers beschikbaar 
over medisch behandelde, zelf toegebrachte letsels. 
In Nederland overlijden hier jaarlijks 1500 mensen 
aan. Hoewel het aantal vrouwen dat zichzelf ver-
wondt groter is dan het aantal mannen, overlijden 
meer mannen dan vrouwen aan zelf toegebracht 
letsel. 
In de gezondheidsenquête is gevraagd naar zelf-
moordgedachten en zelfmoordpogingen. Dit geeft 
een beeld van de psychische gezondheidstoestand 
in de regio. Van de respondenten heeft 0,7% (heel) 
vaak aan zelfmoord gedacht. Een kleiner percen-
tage, namelijk 0,4%, heeft daadwerkelijk eens een 
zelfmoordpoging ondernomen. De percentages zijn 
vergelijkbaar met de regio Zuid-Holland Noord.

Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan 
emotionele eenzaamheid
Gevoelens van eenzaamheid zijn subjectief, het is 
het gevoel dat de contacten niet de diepgang of fre-
quentie hebben waar men behoefte aan heeft. Het 
gaat daarbij dus niet alleen om de kwantiteit maar 
ook om de kwaliteit van sociale relaties.

Uit fi guur 1 blijkt dat 38% van de volwassen bevol-
king in Zaanstreek-Waterland zich eenzaam voelt. Bij 
7,3% is sprake van (zeer) ernstige eenzaamheid. Het 
percentage mensen dat zich eenzaam voelt, stijgt 
vanaf 40 jaar.

Risicogebieden voor eenzaamheid zijn: Zaandam 
Zuid, Poelenburg, Pelders- en Hoornseveld en Ros-
molenwijk. Bij 55-69 jarigen, allochtonen en bij 
mensen met een laag opleidingsniveau komt vaker 
eenzaamheid voor. In de enquête is gevraagd of 
men problemen heeft gehad door het gevoel van 
eenzaamheid. Het merendeel van de volwassenen 
(87%) heeft geen problemen gehad door eenzaam-
heid. 
Eenzaamheid kan men onderverdelen in sociale 
eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Sociale 

Figuur 1 Percentage mensen dat zich eenzaam voelt 
naar leeftijd en totaal



eenzaamheid is gekoppeld aan een tekort aan so-
ciale integratie: het ontbreken van contacten met 
mensen waarmee men bepaalde gemeenschappe-
lijke kenmerken deelt, zoals vrienden of vriendin-
nen. Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand 
een hechte, intieme band mist met één ander per-
soon, in de meeste gevallen een levenspartner. In 
deze regio wordt voornamelijk sociale eenzaamheid 
ervaren. Bij 9,4% is er sprake van ernstige sociale 
eenzaamheid en bij 3,7% is er sprake van ernstige 
emotionele eenzaamheid.

Vergeleken met vier jaar geleden hebben 
meer mensen goede vrienden
In de enquête is gevraagd naar het contact met 
de buren, het hebben van goede vrienden en het 
sporten in georganiseerd verband. Deze vragen ge-
ven een indicatie van de aanwezigheid van sociale 
relaties.
Bijna eenderde (29%) van de respondenten heeft 
niet regelmatig contact met de buren.
De percentages verschillen sterk naar gemeenten. 
Onderstaande tabel geeft weer in welke gemeen-
ten en wijken meer, gelijk of minder contact is met 
de buren als wordt vergeleken met het regio-
percentage.

Tabel 3 Contact met de buren, naar gemeente en wijk

Meer contact met 
buren vergeleken 

met de regio

Gelijk Minder contact met 
de buren vergeleken 

met de regio

Beemster Landsmeer Purmerend

Waterland Zaanstad Pelders- en Hoornseveld

Wormerland Edam Rosmolenwijk

Oostzaan Zaandam Zuid Kogerveldwijk

Zeevang Poelenburg

Edam-Volendam

Volendam

Assendelft

Het zijn voornamelijk de jongere leeftijdsgroep (18-
39 jaar), mannen, allochtonen en hoog opgeleiden 

die niet regelmatig contact hebben met de buren. 
Vergeleken met vier jaar geleden is het contact met 
de buren gelijk gebleven (in beide jaren 29,1%). 
Van de respondenten geeft 3,5% aan helemaal geen 
goede vrienden te hebben. Inwoners van Poelen-
burg en Rosmolenwijk geven vaker aan geen goede 
vrienden te hebben. Uit de analyses blijken de 55-
69 jarigen en de laag opgeleiden risicogroepen te 
zijn. Ook allochtonen geven vaker aan geen goede 
vrienden te hebben. In vier jaar tijd is het percentage 
mensen dat aangeeft geen vrienden te hebben, ge-
daald van 5,4% in 2001, naar 3,5% in 2005.

Bijna 14% heeft problemen met hun 
kinderen
In deze regio blijkt 13,6% van de inwoners proble-
men met hun kinderen te hebben. Als wordt geke-
ken naar huishoudens met thuiswonende kinderen, 
blijkt 15,2% problemen met kinderen te hebben. In 
de gemeente Purmerend komen problemen met 
kinderen vaker voor, in de gemeente Oostzaan en 
Landsmeer minder vaak. Ook in de wijk Zaandam 

Gezondheidsenquête Zaanstreek-Waterland 2005 18 tot 70 jarigen 

In het kader van de gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland (Z-W) voert de GGD Z-W iedere vier jaar 
een gezondheids enquête uit onder de volwassen populatie. Dit onderzoek heeft als doel het verschaf-
fen van inzicht in de lokale gezondheidssituatie (gezondheid, leefstijl, binnen- en buitenmilieu en zorg-
gebruik) ter onderbouwing van het (gemeentelijke) beleid. Daarnaast zal het onderzoek aanleiding zijn 
voor gerichte interventies door bijvoorbeeld de GGD.
In september 2005 zijn de gezondheidsenquêtes verstuurd aan 9350 inwoners, in de leeftijd van 18 tot 
70 jaar, van de gemeenten in de regio. Uitsluitend mensen met de Nederlandse nationaliteit en perso-
nen die niet-geïnstitutionaliseerd waren zijn geselecteerd. Er is twee maal een herinnering gestuurd. 
Onder de respondenten zijn een fi ets en fi etsaccessoires verloot. De respons op de enquête was 56,5%. 
In het onderzoek is gekeken naar verschillen naar leeftijd, geslacht, etniciteit en opleiding.



Zuid is het percentage mensen dat problemen heeft 
met hun kinderen lager vergeleken met de regio 
Zaanstreek-Waterland. Het percentage responden-
ten dat problemen heeft met hun kinderen is in vier 
jaar tijd gelijk gebleven (zie fi guur 2).

Mannen hebben vaker problemen met hun kinde-
ren dan vrouwen. Ook 40-54 jarigen, allochtonen en 
laag opgeleiden hebben vaker problemen met hun 
kinderen.
Ongeveer 2% van alle inwoners geeft aan behoefte 
te hebben aan opvoedingsondersteuning. De mees-
te volwassenen hebben hier geen behoefte aan 
(86%) en bij 12% is deze vraag niet van toepassing.

Allochtonen voelen zich vaker onveilig
Mensen voelen zich ’s nachts (15%) vaker onveilig 
dan overdag (5,8%). 
Gevoelens van onveiligheid overdag komen va-
ker voor in Zaandam Zuid, Poelenburg, Pelders- en 
Hoornseveld en Rosmolenwijk. In de gemeente 
Zaanstad, vooral in de wijken Zaandam Zuid, Poe-
lenburg, Pelders- en Hoornseveld, Rosmolenwijk en 
Kogerveldwijk voelt men zich ’s nachts vaker onvei-
lig. De jongere leeftijdsgroepen (18-39 jaar) voelen 
zich ‘s nachts vaker onveilig. Vrouwen voelen zich ’s 

nachts 3,5 keer zo vaak onveilig in vergelijking met 
mannen. Allochtonen voelen zich, zowel overdag 
als ’s nachts, vaker onveilig dan autochtonen. Ook 
mensen met een lage opleiding of opleiding mid-
den 1 voelen zich vaker onveilig (zowel overdag als 
’s nachts).

Samenvatting
• De eigen gezondheid geeft men een 7,6. Hoe men 

de eigen gezondheid ervaart is de afgelopen vier 
jaar gelijk gebleven.

• Tweederde van de bevolking heeft het afgelopen 
jaar een chronische aandoening gehad. Psychische 
aandoeningen, suikerziekte, kanker en een beroer-
te komen vergeleken met vier jaar geleden vaker 
voor.

• Een klein percentage (0,5%) heeft het afgelopen 
jaar een SOA gehad.

• Bij 16% is er sprake van psychisch onwelbevinden 
en 5% van de inwoners heeft een hoog risico op 
een angststoornis of een depressie.

• Bijna 1% heeft (heel) vaak aan zelfmoord gedacht. 
Dit percentage is vergelijkbaar met de regio Zuid-
Holland Noord.

• In deze regio wordt voornamelijk sociale eenzaam-
heid ervaren. Bij 9,4% is sprake van ernstige soci-
ale eenzaamheid en bij 3,7% is sprake van ernstige 
emotionele eenzaamheid.

• In Purmerend, Pelders- en Hoornseveld, Rosmolen-
wijk en Kogerveldwijk heeft men minder contact 
met de buren vergeleken met de regio.

• Het percentage mensen met goede vrienden is de 
afgelopen vier jaar gestegen.

• Bijna 14% heeft problemen met hun kinderen. Veel 
minder mensen hebben behoefte aan opvoedings-
ondersteuning, namelijk 2%.

• Bijna 6% voelt zich overdag onveilig. Vrouwen, 
jongeren, allochtonen en laag opgeleiden voelen 
zich vaker onveilig.
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In het kader van de gezondheidsenquête 
Zaanstreek-Waterland 2005 zijn drie rapporta-
ges en 5 factsheets geschreven. De factsheets 
en het volledige rapport zijn te downloaden 
van www.ggdzw.nl. De rapportages zijn te 
bestellen bij de GGD Zaanstreek-Waterland 
(075-6519292). 
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Figuur 2 Percentage mensen dat problemen heeft met hun 
kinderen naar geslacht


