
FACTSHEET 1

Onderzoeksopzet en achtergrondkenmerken
De GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt in het kader van de gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland 
informatie over de gezondheidssituatie van haar regiobevolking. Eén van de instrumenten waarmee zij dat 
doet is een vragenlijstonderzoek onder ouders van 0 t/m 11 jarigen. In het najaar 2007 is een schriftelijke 
enquête uitgevoerd bij een steekproef van 0 t/m 11 jarigen woonachtig in de regio Zaanstreek-Waterland. In 
totaal zijn 9978 ouders van 0 t/m 11 jarigen benaderd. De 10 t/m 11 jarigen in dit onderzoek is verzocht ook zelf 
een vragenlijst in te vullen. Ouders van geselecteerde kinderen ontvingen een vragenlijst via de post met het 
verzoek deze in te vullen. Indien na twee weken niets ontvangen was, werd een herinneringsbrief gestuurd. 
Na drie weken volgde een tweede reminder die bestond uit een brief en vragenlijst. Onder de inzenders is een 
aantal prijzen verloot waaronder een volwassen- en kinderfi ets. Van 5630 personen (56,4%) is een bruikbare 
vragenlijst ontvangen.

De resultaten geven onder meer inzicht in de licha-
melijke en psychosociale problematiek, leefstijl, 
opvoedingsproblematiek, schoolbeleving, zorg- en 
medicijngebruik in deze populatie. Zij worden ge-
presenteerd in een serie factsheets, waarvan dit de 
eerste is (zie achterkant voor een overzicht).

De resultaten die in de factsheets aan de orde ko-
men zijn voor wat betreft leeftijd en geslacht 
represen tatief voor alle 0 t/m 11 jarigen in de regio 
Zaanstreek-Waterland. Verschillen tussen groepen 
of bijvoorbeeld gemeenten zijn in de tekst alleen 
genoemd indien deze statistisch signifi cant zijn. Dit 
betekent dat het gevonden verschil met een kans 
van minder dan 5% op toeval berust, dus dat we 
ervan uitgaan dat het een echt verschil is. 
In het najaar van 2007 is een onderzoek 
gestart naar de gezondheidssituatie van 
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. 
Deze factsheet beschrijft de onderzoeksopzet 
en achtergrondkenmerken van de respondenten 
van dit onderzoek.

Achtergrond
Het kader waarbinnen de gegevens verzameld wor-
den is de gezondheidsmonitor Zaanstreek-Water-
land. Naast de analyse van interne en externe data-
bestanden worden gegevens verzameld door middel 
van vragenlijstonderzoek. In een vierjaarlijkse cyclus 
worden drie vragenlijstenonderzoeken uitgevoerd 
bij drie verschillende leeftijdsgroepen, te weten kin-
deren (0 t/m 11 jarigen); adolescenten (klas 2 en klas 
4 van het voortgezet onderwijs) en volwassenen 
(18-plussers).

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek onder 0 t/m 11 jarigen 
2007 is het verkrijgen van inzicht in onder andere de 
lichamelijke en psychosociale gezondheid, leefstijl 
en zorg- en medicijngebruik van 0 t/m 11 jarigen in 
de regio Zaanstreek-Waterland. Bovendien wordt de 
opvoedingsproblematiek in kaart gebracht. 

Onderzoeksopzet
Per gemeente is een willekeurige steekproef ge-
trokken uit de gemeentelijke basisadministratie. De 
selectie gebeurde op basis van de kinderen die op 
1 augustus 2007 11 jaar of jonger waren. Gemeen-
ten konden vooraf aangeven op welk niveau zij uit-
spraken wensten. De steekproefomvang per steek-
proefgebied (gemeente, wijkniveau, centra Jong) is 
berekend op basis van de populatieomvang in het 
steekproefgebied en een verwachte respons van 
50%.

In dit onderzoek is een vragenlijst voor ouders van 
0 t/m 11 jarigen en een vragenlijst voor de 10-11 
jarigen opgesteld. De vragenlijsten zijn met in-
spraak van de afdelingen O en S van de gemeenten 
Purmerend en Zaanstad, gemeenten in de regio, 
gezond heidsbevorderaars GGD, orthopedagoog 
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GGD, JGZ-artsen GGD en hoofd JGZ Evean 0-4 
jarigen vastgesteld. De vragen in de enquêtes zijn 
afkomstig van de standaarden van de nationale en 
lokale jeugdmonitor, en voor onderwerpen waar-
voor geen standaarden voorhanden waren, be-
staande gevalideerde vragenlijsten en de gezond-
heidsenquêtes van andere GGD’en. De vragenlijsten 
bevatten vragen over lichamelijke gezondheid, 
psychosociaal functioneren, kwaliteit van leven, 
leefstijl, schoolbeleving, zorg- en medicijngebruik, 
veiligheid en leefomgeving. De afdelingen van de 
gemeenten Zaanstad en Purmerend hebben ieder 
een A4 met gemeentespecifi eke vragen voor hun 
inwoners aangedragen, die aan ouders woonachtig 
in deze gemeenten als aanvulling op de ouderlijst 
is toegevoegd. 

Begin oktober 2007 hebben 9978 ouders van 0 
t/m 11 jarigen, woonachtig in de regio Zaanstreek-
Waterland een vragenlijst eventueel aangevuld 
met een inlegvel voor de inwoners van Zaanstad 
en Purmerend ontvangen. De 10 t/m 11 jarigen in 
het onderzoek kregen evenals hun ouders ook een 
vragenlijst voorgelegd. Twee weken later ontvingen 
degenen van wie nog geen vragenlijst was ont-
vangen een herinneringsbrief. Na drie weken werd 
aan de non-respondenten de vragenlijst(en) met 
begeleidende brief nogmaals toegestuurd. Onder de 
deelnemers werd o.a. een volwassen- en kinderfi ets 
verloot.

Respons
De GGD Zaanstreek-Waterland verschaft de ne-
gen gemeenten binnen haar werkgebied inzicht 
in de gezondheidssituatie van haar bevolking. Het 
werkgebied van de GGD Zaanstreek-Waterland be-
staat uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, 
Lands meer, Purmerend, Waterland, Wormerland, 
Zaanstad, Zeevang en Oostzaan (zie fi guur 1). 

Uiteindelijk zijn van 5630 kinderen één of meerdere 
vragenlijsten ingevuld teruggestuurd. De totale 
respons in het onderzoek komt daarmee op 56,4%. 
De respons per gemeente, geslacht en leeftijds cate-
gorie wordt weergegeven in tabel 1.

De respons in Edam-Volendam en Zeevang is hoger 
dan bijvoorbeeld in Oostzaan en Landsmeer. De res-
pons onder 8-11 jarigen is wat minder dan onder de 
andere leeftijdsgroepen. Er is geen verschil in res-
pons tussen jongens en meisjes.

Om te corrigeren voor de verschillen in respons 
werden de gegevens gewogen naar de geslachts-, 
leeftijds- en gemeenteverdeling van de bevolking 
in de regio Zaanstreek-Waterland. Daarmee zijn de 
gegevens voor wat betreft geslacht en leeftijd repre-
sentatief voor de kinderen in de regio Zaanstreek-
Waterland.

Vier vragenlijsten zijn aan de respondenten aan-
geboden, afhankelijk van de leeftijd en de gemeente 
waarin men woonachtig was:
• Een oudervragenlijst voor de ouders van 

0 t/m 11 jarigen
• Een vragenlijst voor de 10 t/m 11 jarigen
• Een inlegvel met vragen voor inwoners van 

de gemeente Zaanstad
• Een inlegvel met vragen voor inwoners van 

de gemeente Purmerend

Tabel 1: Respons naar gemeente, geslacht en leeftijd

Verstuurd Retour Respons (%)

Totaal 9978 5630 56,4

Gemeente

Beemster 590 348 59,0

Edam-Volendam 709 472 66,6

Landsmeer 603 322 53,4

Purmerend 2092 1179 56,4

Waterland 345 213 61,7

Wormerland 662 424 64,0

Zeevang 148 99 66,9

Zaanstad 4219* 2260 53,6

Oostzaan 608 312 51,3

Geslacht

Meisje 4881 2777 56,9

Jongen 5097 2853 56,0

Leeftijdscategorie

0-3 jarigen 3206 1844 57,5

4-7 jarigen 3441 1991 57,9

8-11 jarigen 3331 1748 52,5

* Het aantal verstuurde enquêtes is 3% hoger dan de 
berekende steekproef om de te verwachten lagere 
respons in deze gemeente op te kunnen vangen.

Figuur 1: Regio Zaanstreek-Waterland



In tabel 2 staat de respons per vragenlijst gepresen-
teerd. Bijvoorbeeld: Groep 1 betreft het aantal kin-
deren voor wie een oudervragenlijst, kindlijst en een 
Zaans A4 is ingevuld, te weten 221 kinderen. Tien 
kinderen (groep 5) hebben alleen zelf een vragenlijst 
ingestuurd. Uiteindelijk zijn door de 5630 respon-
denten 5447 oudervragenlijsten, 654 vragenlijsten 
voor 10 t/m 11 jarigen, 2024 Zaanse vragenlijsten en 
1079 Purmerendse lijsten ingestuurd. Bijna 88% van 
de vragenlijsten was ingevuld door de moeder, 11% 
door de vader en ruim 1% door iemand anders.

Achtergrondkenmerken
Bepaalde kenmerken van de 0 t/m 11 jarigen, zoals 
etniciteit, opleiding ouders en gezinssamenstelling 
kunnen van invloed zijn op hun leefstijl, welzijn en 
gezondheid. Een aantal ouders had voor meerdere 
van hun kinderen een vragenlijst ontvangen. Het is 
niet verwonderlijk dat de respons onder ouders die 
voor meerdere kinderen een vragenlijst moesten in-
vullen lager was dan voor ouders die één vragenlijst 
moesten invullen (49,5% versus 58,3%).

Etniciteit
Etniciteit is vastgesteld op basis van geboorteland 
vader en moeder. Indien één van de ouders in het 
buitenland was geboren, is een kind als allochtoon 

geclassifi ceerd. De Westerse allochtonen zijn buiten 
de analyses gelaten, omdat deze groep te klein is. De 
respons onder allochtonen was lager dan onder au-
tochtonen (44,6% versus 58,9%).

Ruim 80 procent van de vragenlijsten betrof een 
vragen lijst van een autochtoon kind (zie fi guur 2). 
Om een kind als eerste of tweede generatie alloch-
toon in te kunnen delen is naast het geboorteland 
van de ouders ook het geboorteland van het kind 
zelf meegenomen. Bijna 1 procent van de respon-
denten (kinderen) was een allochtoon van de eerste 
generatie en 17,8% een allochtoon van de tweede 
generatie.

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 gezondheidssituatie 
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.

81,3

2,4 0,4 3,9 1,3
10,6

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Nederla
nds

Surin
aams

Antill
iaans/A

ru
baans

Tu
rks

Maro
kaans

Overig
 buite

nlands

%

Tabel 2: Respons per type vragenlijst
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Ouderlijst X X X X X X 5447

Kindlijst X X X X X X 654

Zaans A4 X X X X 2024

Purmerends A4 X X X X 1079

Totaal aantal respondenten 221 124 296 2221 10 1696 889 2 1 105 65 5630

Figuur 2: Etniciteit van respondenten



Opleiding ouders
Figuur 3 presenteert het opleidingsniveau van de 
ouders van respondenten. Ruim een kwart van de 
ouders heeft een opleiding van LBO of lager.

In de analyses van dit onderzoek is het opleidings-
niveau van het huishouden (de ouders/verzorgers) 
gebruikt. Indien beide ouders LO, Mavo of LBO heb-
ben genoten is het huishouden in de categorie ‘Laag 
opgeleid’ ingedeeld. Ouders die beiden een oplei-
ding van Havo of hoger hebben zijn als ‘Hoog op-
geleid’ geclassifi ceerd en gezinnen waarbij de ene 
ouder LBO of lager heeft en de andere ouder Havo 
of hoger zijn ‘Gemengd opgeleid’ genoemd.

Gezinssamenstelling
Figuur 4 beschrijft de gezinssamenstelling van de 
respondenten. Ruim driekwart van de kinderen 
woont bij zijn ouders. Ruim 19 procent van de kin-
deren groeit op in een eenoudergezin. Twee kin-
deren wonen in een gezin met een alleenstaande 
pleegouder. Daarnaast wonen nog twaalf kinde-
ren in een pleeggezin met een pleegvader en een 
pleegmoeder.
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Factsheets
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

WWW.GGDZW.NL

Meer informatie:
GGD Zaanstreek-Waterland
Epidemiologie, Beleid en Gezondheidsbevordering
Postbus 2056
1500 GB Zaandam
Telefoon: 0900-2545454
Email: info@ggdzw.nl
Internet: www.ggdzw.nl
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Figuur 3: Opleidingsniveau ouders van respondenten

Figuur 4: Gezinssamenstelling van respondenten
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