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Leefstijl: Genotmiddelen
Een gezonde leefstijl draagt op een positieve manier bij aan onze gezondheid en ons welzijn. De ontwikke-
ling van een gezonde leefstijl bij kinderen is van belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid nu, 
maar ook in de toekomst. Jong geleerd is oud gedaan; gedrag dat kinderen aanleren op jonge leeftijd vormt 
de basis voor hun gedrag op latere leeftijd. Het is daarom in het belang van de samenleving dat kinderen 
gezond opgroeien. 

Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met tabak en alcohol. Het gebruik van deze genot-
middelen brengt risico’s met zich mee, maar voor kinderen is het extra schadelijk, omdat hun lichaam nog 
in ontwikkeling is. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ouders het genotmiddelengebruik van hun kinderen 
onderschatten. Ze hebben in de meeste gevallen een rooskleuriger beeld van met name het drankgebruik 
van hun kinderen. In deze factsheet worden enkele aspecten van de leefstijl van 0 tot en met 11 jarigen 
besproken: roken en alcohol drinken.

Roken
Roken heeft enorme nadelige eff ecten op de ge-
zondheid. Daarom moet voorkomen worden dat 
kinderen met sigaretten gaan experimenteren. Ten 
eerste omdat blijkt dat het merendeel van de rokers 
op jonge leeftijd start en ten tweede omdat nico-
tine, speciaal bij kinderen, zeer snel verslaving kan 
veroorzaken. Uit landelijk onderzoek uit 2008 blijkt 
dat ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen ooit 
wel eens gerookt heeft. In 2004 lag dit percentage 
nog op 16%, dus er lijkt sprake te zijn van een da-
lende trend. Daarnaast blijkt, gelukkig, dat geen van 
deze leerlingen dagelijks rookt.

Nog geen 1% van de 8 t/m 11 jarigen heeft wel 
eens gerookt
In Zaanstreek-Waterland geeft 0,7% van de ouders 
van 8 t/m 11 jarigen aan dat hun kind wel eens ge-
rookt heeft (zie fi guur 1). Slechts 0,1% van de ouders 
zegt dat hun kind op dit moment rookt en 0,3% van 
de ouders geeft aan niet te weten of hun kind nu 
rookt. Vanwege deze lage aantallen kunnen de ver-
schillen tussen diverse groepen niet geanalyseerd 
worden. Van de ouders met rokende kinderen zegt 
ruim de helft (53,2%) het roken te verbieden. De 
overige ouders (46,8%) geven aan dat ze hun kind 
afraden om te roken. 

Tweederde van de ouders onderschat rookgedrag 
10 en 11 jarigen
De inschatting van de ouders van 10 en 11 jarigen 
komt niet overeen met het antwoord van de 10 en 
11 jarigen zelf. Van de ouders geeft 0,7% aan dat 
hun kind wel eens gerookt heeft, terwijl van de 10 
en 11 jarigen zelf 1,8% aangeeft wel eens gerookt te 
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hebben. Voor de 10 en 11 jarigen die ooit gerookt 
hebben, geldt dat tweederde van hun ouders denkt 
dat hun kind nog nooit gerookt heeft. Slechts 0,1% 
van de 10 en 11 jarigen geeft aan op dit moment te 
roken en dit percentage komt wel overeen met wat 
hun ouders aangeven. 



Figuur 1:  Percentages 8 t/m 11 jarigen die volgens hun ouders 
wel eens gerookt hebben (deze percentages zijn 
niet getoetst) en 8 t/m 11 jarigen die volgens hun 
ouders in hun hele leven 1 keer of vaker alcohol 
hebben gedronken naar leeftijd.

 signifi cant verschil

gebruik door kinderen tot zestien jaar dan ook sterk 
afgeraden. Uit landelijk onderzoek blijkt echter, dat 
kinderen op steeds jongere leeftijd beginnen met 
drinken. Maarliefst 21% van de 10 en 11 jarigen heeft 
wel eens een heel glas alcohol gedronken en 8% is 
ooit dronken of aangeschoten geweest. 

Oudere kinderen en jongens hebben vaker ooit 
alcohol gedronken
Bijna 6% van de ouders in Zaanstreek-Waterland 
geeft aan dat hun kind (8 t/m 11 jaar) in zijn/haar 
hele leven 1 keer of vaker alcohol heeft gedronken. 
Dit percentage is gelijk in alle gemeenten. Hoe ou-
der het kind, hoe groter de kans is dat een kind ooit 
alcohol gedronken heeft: ouders van 10 jarigen ge-
ven 2,5 keer zo vaak aan dat hun kind ooit alcohol 
gedronken heeft dan ouders van 8 jarigen. Ouders 
van 11 jarigen geven dit zelfs 4,3 keer zo vaak aan 
(zie fi guur 1). Jongens hebben volgens hun ouders 
bijna twee (1,9) keer zo vaak ooit alcohol gedronken 
dan meisjes. De inschatting door ouders van het 
drinkgedrag van 8 t/m 11 jarigen verschilt niet tus-
sen autochtonen en allochtonen noch tussen ouders 
met verschillende opleidingsniveaus. 
Volgens 0,5% van de ouders heeft het alcohol-
gebruik van hun kind ook in de afgelopen 4 weken 
plaats gevonden. Aan ouders die aangaven dat hun 
kind alco hol drinkt, werd gevraagd wat ze daarvan 

Alcohol
Kinderen zijn extra gevoelig voor de eff ecten van 
alcohol, vooral bij langdurig overmatig gebruik. Het 
beschadigt de hersenen en vertraagt de ontwik-
keling van belangrijke organen zoals de hersenen, 
lever, darmen en maag. Bovendien is gebleken dat 
jong beginnen met drinken meer kans geeft op 
alcoholverslaving en gebruik van tabak en drugs 
op latere leeftijd. Om die redenen wordt alcohol-



10 en 11 jarigen drinken meestal thuis of bij 
familie of vrienden
Van de 10 en 11 jarigen zegt 1,1% dat het alcohol-
gebruik ook in de afgelopen 4 weken heeft plaats-
gevonden en 0,6% zegt in zijn/haar hele leven 1 keer 
of vaker dronken of aangeschoten te zijn geweest. 
Als er alcohol gedronken wordt, gebeurt dat meest-
al thuis of bij familie of vrienden (zie fi guur 2). De 
laatste keer dat iets met alcohol gedronken werd, 
heeft 86,3% minder dan één en 13,7% één of meer 
alcoholhoudende drankjes gedronken.

Samenvatting
• Nog geen 1% van de ouders van 8 t/m 11 jarigen in 

Zaanstreek-Waterland geeft aan dat hun kind wel 
eens gerookt heeft en slechts 0,1% van hen geeft 
aan dat hun kind op dit moment rookt;

• Van de 10 en 11 jarigen geeft 1,8% zelf aan wel 
eens gerookt te hebben en slechts 0,1% rookt op 
dit moment;

• Voor de 10 en 11 jarigen die ooit gerookt hebben, 
geldt dat tweederde van hun ouders denkt dat 
hun kind nog nooit gerookt heeft;

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 vragen-
lijstpakket 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 herin-
neringsbrief. Na drie weken werd aan de non-respondenten de vragenlijst(en) met begeleidende brief 
nogmaals verstuurd. 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, leeftijd van het kind, geslacht van het kind, etniciteit van het kind en opleidingsniveau 
van de ouders. Het Zaanse A4 is naar 4219 Zaanse ouders verstuurd. In totaal zijn 2024 Zaanse vragen-
lijsten geretourneerd (respons: 48,0%).

vonden: het merendeel van de ouders verbiedt het 
(57,5%), een deel raadt het af (39,4%), sommigen vin-
den het goed (2,1%) en 1% bemoeit zich er niet mee. 

Ruim 46% van de ouders onderschat drinkgedrag 
10 en 11 jarigen
Als de inschatting van de ouders vergeleken wordt 
met de antwoorden van de kinderen zelf, blijken zij 
te optimistisch. Van de ouders van 10 en 11 jarigen 
denkt 8,7% dat hun kind ooit alcohol gedronken 
heeft, terwijl van de 10 en 11 jarigen zelf 12,5% aan-
geeft ooit alcohol gedronken te hebben. Als aan de 
10 en 11 jarigen zelf wordt gevraagd of hun ouders 
weten dat ze ooit alcohol gedronken hebben, zegt 
slechts 8% dat hun ouders dit niet weten. Toch blijkt, 
dat als de antwoorden van ouders en kinderen ver-
geleken worden, ruim 46% van de ouders niet weet 
dat hun kind ooit alcohol gedronken heeft. 
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Figuur 2:  Locatie waar 10 en 11 jarigen meestal zijn als ze alcohol 
drinken
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Op het gebied van preventie van roken gebeurt het 
volgende: de Kraamzorg en de medewerkers van het 
Consultatiebureau geven voorlichting, instructies en 
adviezen over de gevaren van meeroken in het ka-
der van de landelijke campagne ‘Niet roken waar de 
kleine bij is.’ Op aanvraag kunnen de longverpleeg-
kundige van Evean en de medische milieukundigen 
van de GGD een voorlichting verzorgen over de ge-
varen van meeroken, ventileren van de woning en 
astma. Verder kunnen de verpleegkundigen van 
Evean mensen begeleiden bij het Stoppen met Ro-
ken tijdens het speciale SMR spreekuur. De Voorlich-
ter Eigen Taal en Cultuur van de GGD kan voorlich-
ting geven over meeroken (en stoppen met roken) 
aan allochtone groepen. Daarnaast kan de GGD de 
scholen ondersteuning bieden bij het behalen van 
het certifi caat Rookvrije School. 

Wat betreft de preventie van alcoholgebruik biedt 
de GGD in samenwerking met Brijder Verslavings-
zorg het preventieproject ‘Alcohol Een Ander Ver-
haal’ aan voor groep 7/8 van het basisonderwijs. Dit 
onderdeel van het project ‘De Gezonde School en 
Genotmiddelen’ geeft informatie over genotmid-
delen, besteedt aandacht aan de risico’s, houdingsa-
specten en sociale vaardigheden als ‘nee’ leren zeg-
gen, groepsdruk en weerbaarheid. Het aanbod (niet 
gratis) bestaat uit lesmateriaal, docenteninstructie, 
een gastles in de klas en een ouderavond door een 
preventiewerker van Brijder Verslavingszorg.

• Bijna 6% van de ouders van 8 t/m 11 jarigen geeft 
aan dat hun kind ooit alcohol heeft gedronken;

• Ouders van 10 en 11 jarigen geven vaker aan dat 
hun kind ooit alcohol heeft gedronken dan ouders 
van 8 jarigen. Daarnaast geven ouders van jongens 
vaker aan dat hun kind ooit alcohol heeft gedron-
ken dan ouders van meisjes;

• Van de 10 en 11 jarigen zegt 12,5% ooit alcohol 
gedronken te hebben en 0,6% is ooit dronken of 
aangeschoten geweest;

• Voor de 10 en 11 jarigen die ooit alcohol gedron-
ken hebben, geldt dat ruim 46% van hun ouders 
denkt dat hun kind nog nooit alcohol gedronken 
heeft; 

• 10 en 11 jarigen zijn meestal thuis of bij familie of 
vrienden als ze alcohol drinken.

Wat wordt in de regio gedaan aan 
genot middelen  preventie voor 0-11 jarigen?
De GGD Zaanstreek-Waterland en Evean Zorg 
bieden een breed scala aan activiteiten rondom 
genot middelenpreventie bij kinderen. Basisscho-
len kunnen bij de GGD gratis de leskist genotmid-
delen lenen, waar divers lesmateriaal over roken 
en alcohol in zit (o.a. rookrobot, lespakket Ik ®ook 
niet voor groep 7 en 8). De artsen en verpleegkun-
digen van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van 
de GGD geven tijdens de Preventieve Gezondheids-
onderzoeken in groep 7 gericht informatie en advies 
aan de aanwezige ouders in de vorm van folders 
over genot middelen. In de wachtkamers van de 
GGD, Evean en Brijder zijn diverse folders voor het 
algemene publiek beschikbaar over dit onderwerp. 
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