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Onze gezondheid vandaag en morgen

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Mensen willen gezond blijven, zij willen meedoen in de 

samenleving, vandaag, maar ook morgen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de nieuwe landelijke nota gezond-

heidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ uitgesproken dat de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en 

leefstijl wordt neergelegd bij de individuele burger en de gemeenten. Gezondheid moet weer iets 

van de Nederlanders worden door het makkelijk toegankelijk maken van de gezonde keuze. Voor 

gemeenten is het daarom van groot belang om goed inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand. 

Dit is het startpunt om zaken op te pakken die aansluiten op de belevingswereld van mensen.  

Deze gezondheidsverkenning biedt daarin een helpende hand. 

Met trots presenteren wij deze gezondheidsverkenning 2007-2010. De gezondheidsverkenning 

integreert informatie over gezondheid, leefstijl, welzijn, preventie en zorg in één rapportage.  

Tot nu toe zijn de gegevens van GGD Zaanstreek-Waterland veelal verstrekt per doelgroep of per 

thema. Met deze gezondheidsverkenning wil de GGD de informatievoorziening naar gemeenten 

en instellingen in de regio verbeteren. Dit rapport is bedoeld als naslagwerk en zal één keer in de 

vier jaar worden uitgegeven.

Wij hopen dat dit rapport een bijdrage levert aan de inrichting van het regionaal (gezondheids)

beleid. 

Veel leesplezier! 

J.P. Detering 

Directeur GGD Zaanstreek-Waterland

Voorwoord
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Deze gezondheidsverkenning geeft een beeld van de gezondheidstoestand van de bevolking in de 

regio Zaanstreek-Waterland. In onderstaande kernboodschappen wordt samengevat weergegeven 

wat volgens GGD Zaanstreek-Waterland aandacht behoeft in het gezondheidsbeleid van de 

komende jaren. De kernboodschappen zijn gebaseerd op landelijke aandachtspunten in de nota 

‘Gezondheid dichtbij’ (VWS, 2011), uitkomsten uit deze verkenning en signalen vanuit het veld. De 

eerste boodschap geeft aan hoe de regio ervoor staat. De tweede boodschap is een aanbeveling 

gedaan door de Raad voor Volksgezondheid & Zorg, welke opgenomen is in de landelijke beleidsnota. 

De aanbeveling geeft duidelijk aan welke veranderingen de gezondheidszorg en de preventieve 

sector de komende tijd ondergaan. Vervolgens worden aanbevelingen vanuit deze verkenning 

gedaan, gericht op de te behalen gezondheidswinst en enkele voorwaarden om hieraan te kunnen 

voldoen. Hoewel meer voorwaarden te noemen zijn, vindt GGD Zaanstreek-Waterland de hieron-

der genoemde het meest van belang. We eindigen met twee belangrijke doelgroepen.

Hoe staat het met de gezondheidstoestand in Zaanstreek-Waterland?

De gezondheidstoestand in Zaanstreek-Waterland is in vergelijking met Nederland niet ongunstig. 

De levensverwachting is met 80,5 jaar hoger dan voor heel Nederland (80,1 jaar) en in Zaanstreek-

Waterland sterven minder mensen door hart- en vaatziekten dan in Nederland. De belangrijkste 

ziekten met betrekking tot ziektelast zijn coronaire hartziekten, depressie, beroerte, angst- 

stoornissen en diabetes mellitus. Al is de gezondheidssituatie in Zaanstreek-Waterland niet  

ongunstig, toch leven veel inwoners ongezond. Zo heeft bijvoorbeeld bijna de helft van de  

volwassenen overgewicht en dit geldt voor 59% van de senioren. Ook bewegen mensen te weinig, 

is de groente- en fruitconsumptie te laag, rookt een kwart van de volwassenen en doet meer dan 

de helft van de scholieren aan binge-drinken. Met betrekking tot het gezondheidsgedrag van  

inwoners in Zaanstreek-Waterland valt dus nog veel winst te behalen. 

Kiezen voor gedrag en gezondheid

Vraag en aanbod in de zorgsector moeten een andere weg inslaan, zo stelt de Raad voor Volks-

gezondheid & Zorg in 2010. De zorgvraag verandert van karakter door toenemende vergrijzing 

en het aantal chronisch zieken; meer mensen zijn levenslang ongezond. Het zorgaanbod stuit op 

belemmeringen zoals beperkingen op het vlak van (maatschappelijke) participatie, karakter van 

de arbeidsmarkt en een rem op collectieve zorguitgaven. Dus niet meer kiezen voor zorg en ziekte, 

zoals tot nu toe werd gedaan, maar voor gedrag en gezondheid. De gevolgen zijn enorm. Dit vraagt 

namelijk om veel meer verantwoordelijkheid van burgers voor hun gezondheid en grotere eigen 

financiële inbreng. Zorgverleners moeten veel gerichter gaan aanbieden, sneller en actiever met 

veel aandacht voor preventie. Dit komt ook terug in de internationale discussie die Nederland  

is gestart over de definitie van gezondheid die de World Health Organisation (WHO) hanteert.  

De Gezondheidsraad en ZonMw stellen dat de definitie van gezondheid aan vervanging toe is.  

De huidige definitie ‘volledig fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’ zou moeten veranderen in 

‘de vaardigheden om zich aan te passen en zichzelf te redden’. Het gezondheidsbeleid dient zich te 

richten op de versterking van vaardigheden en competenties van mensen om zich aan te passen en 

om te gaan met hun omstandigheden of die van een huisgenoot. Veel zorgvragen zijn dan vermijd-

baar. Actieve screening en vroege interventies kunnen gezondheidsschade beperken of zelfs voor-

komen. Voorgaande sluit aan bij de visie van het kabinet op gedrag en gezondheid. In de landelijke 
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nota staat beschreven dat er een omslag moet komen van ‘gezond moeten leven’ naar ‘makkelijker 

toegankelijk maken van gezonde keuzes’. Daarvoor is het belangrijk dat mensen kunnen beschik-

ken over betrouwbare en toegankelijke informatie, goede en bereikbare voorzieningen en dat zij 

zo min mogelijk belemmeringen ervaren om gezond te kunnen leven. Dit betekent dat niet de 

overheid maar de mensen zelf in eerste instantie aan zet zijn. De kracht ligt bij het individu en zijn 

directe woon-, werk- en leefomgeving. Aan de andere kant vraagt deze omslag van de overheid om 

verbinding van het gezondheidsbeleid met andere beleidsterreinen. Dit  geldt ook op lokaal niveau. 

Publiek private samenwerking (PPS) wordt als een kansrijke methode gezien om de gezonde keuzes 

aantrekkelijk en toegankelijk te maken.

Speerpunten van gezondheidsbeleid 

Uit de resultaten van alle onderzoeken (2007-2010) van GGD Zaanstreek-Waterland tezamen blijkt 

dat steeds drie thema’s naar voren komen: schadelijk alcoholgebruik, psychische gezondheid en 

bewegen. Ook landelijk gezien wordt hier de focus op gelegd. Alcoholgebruik hangt samen met 

zestig verschillende aandoeningen en draagt relatief sterk bij aan de totale ziektelast vergeleken 

met andere leefstijlfactoren. Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel door zowel volwassenen, 

senioren als onze jeugd. In Zaanstreek-Waterland is een vijfde van de drinkers een overmatig of 

zware drinker en ook de jongeren drinken te veel en te vaak. Weinig ouders weten hier van.  

Preventie van schadelijk alcoholgebruik bij jongeren is vooral gericht op het uitstellen van de 

leeftijd waarop wordt gestart met drinken en het voorkomen van binge-drinken (grote hoeveel-

heden in één keer). Overmatig alcoholgebruik door volwassenen en vooral ouderen is een groeiend 

probleem waarvoor tot op heden te weinig aandacht voor is. 

Psychische klachten omvatten bijvoorbeeld gevoelens van angst, depressie, slaapverstoring en 

stress. Deze klachten kunnen o.a. leiden tot een onvermogen om te functioneren. In Zaanstreek-

Waterland komt psychosociale problematiek meer voor bij VMBO-leerlingen, zijn vrouwen en 

lageropgeleiden vaker psychisch ongezond dan mannen en hogeropgeleiden en loopt ruim een 

derde van de volwassen bevolking risico op het krijgen van een angststoornis of depressie. Zowel in 

de vorige landelijke nota (2006) als in het huidige beleid (2011) is depressie opgenomen als speer-

punt. Psychische gezondheid is zelfs een van de vier specifieke gezondheidsvraagstukken waar het 

kabinet aandacht voor vraagt. Een groot deel van de ziektelast wordt namelijk veroorzaakt door 

psychische ongezondheid. Preventie van psychische klachten lijkt effectief te zijn, waarmee hoge 

kosten voor de gezondheidszorg voorkomen kunnen worden. 

Wat betreft bewegen, dit kan worden gezien als de verbindende factor. Lichamelijke activiteit heeft 

een positief effect op de gezondheid, niet alleen op gewicht maar ook op aspecten als depressiviteit 

en eenzaamheid. Daarnaast zorgen beweging en sport ervoor dat mensen meer zelfvertrouwen 

krijgen en dat de schoolprestaties van kinderen verbeteren. Het ministerie van VWS wil bereiken 

dat meer Nederlanders kiezen voor een gezonde en actieve leefstijl. Mensen met een beperking, 

allochtonen en mensen met een lage SES bewegen relatief weinig. Datzelfde geldt voor ouderen 

en de jeugd. De komende jaren zetten het ministerie van VWS, landelijke en regionale organisaties, 

sportverenigingen en het onderwijs zich extra in om deze minder actieve groepen meer te laten 

bewegen. Ook de omgeving kan mensen stimuleren tot een actieve leefstijl. In de beleidsbrief 

Sport (mei 2011) wordt in grote lijnen beschreven hoe het sport- en beweegbeleid er volgens het 

kabinet uitziet. Het Nederlands instituut voor sport en bewegen (NISB) streeft ernaar dat gemeen-

ten in het lokale sport- en beweegbeleid initiatieven nemen om sport en bewegen in te zetten 

voor maatschappelijke doelen zoals het versterken van achterstandswijken. Het lokale beleid kan 
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zodoende een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in wijken, grotere participatie van burgers en 

het bestrijden van overgewicht en psychisch klachten. 

Om gezondheidswinst te kunnen behalen op deze speerpunten zijn een aantal voorwaarden van 

belang.

Verbinding preventie en zorg

Preventie levert de samenleving winst op, zowel sociaal als economisch. Gezonde mensen kunnen  

beter deelnemen aan de maatschappij en het arbeidsproces. Dat mensen niet of pas later ziek  

worden, betekent minder kosten aan medische zorg. Verbinding van preventie en zorg is een  

belangrijk speerpunt in het landelijk en lokaal gezondheidsbeleid vanwege de invloed van  

leefstijlfactoren op allerlei gezondheidsproblemen. Voor een gezond leven spelen aspecten als  

beweging, voeding, leefomgeving, geneesmiddelen, zorg, recreatie en werkomstandigheden een 

belangrijke rol. Dit vraagt om afstemming en samenwerking tussen verschillende partijen.  

Om zorg en preventie meer te verbinden zijn belangrijke ontwikkelingen gaande in drie sectoren: 

zorgsetting, zorgverzekering en Wmo. Vanuit de zorgsetting wordt preventie steeds meer tot het 

werkveld gerekend (bijvoorbeeld griepvaccinatie door huisartsen). Verschillende zorgverzekeraars 

zijn medefinanciers van leefstijlinterventies en vanuit de gemeente is de Wmo een belangrijk 

instrument om zorg en preventie meer te verbinden. De komende jaren kunnen deze drie ontwik-

kelingen verder met elkaar worden verbonden. Werken aan een ketenbenadering waarbij de  

‘route’ van preventie tot zorg helemaal wordt gedekt, is volop in ontwikkeling (denk aan BOR).  

De gemeenten kunnen hierin zowel sturen als faciliteren.

Publiekprivate samenwerking

In het kader van landelijke bezuinigingen wordt gesproken over de mogelijkheden van publiek-

private samenwerking. De private sector is tot nu toe een relatief onbekende partner gebleken 

in het gezondheidsbeleid. Het inzicht groeit dat deze sector een belangrijke partner is om zowel 

individueel gedrag te veranderen als om wijzigingen aan te brengen in de leefwereld van mensen. 

Dit kan de gezondheid van burgers positief beïnvloeden. Een voorbeeld is de samenwerking met 

supermarkten door het (voordelig) aanprijzen van gezond voedsel of het makkelijk maken van een 

gezonde keuze. In het bedrijfsleven zelf bestaat al de tendens van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Dit houdt in dat bedrijven naast winst ook aandacht hebben voor mens en milieu. 

Bedrijven zijn bovendien zelf ook gebaat bij gezonde werknemers en het bevorderen van een 

gezonde leefstijl van medewerkers. Zo wordt de publieke gezondheid tevens een zaak van private 

partijen. 

Integrale samenwerking

Gemeenten geven aan integrale samenwerking belangrijk te vinden. Ook is het belang van integrale 

samenwerking terug te vinden in de nieuwe landelijke beleidsnota. Hoewel samenwerking op  

verschillende beleidsterreinen heel logisch lijkt, is deze samenwerking niet eenvoudig. Het blijkt  

ingewikkeld om gezondheidsaspecten mee te laten wegen in beleidsbeslissingen van harde 

sectoren als ruimtelijke ordening en economie. De verbetering van het binnenmilieu biedt  

mogelijkheden om mee te starten. In het geval van ventilatie in huizen, scholen en kinderdag- 

verblijven kan deze samenwerking tot uiting komen in nieuwe bouwplannen. Als vooraf rekening 

wordt gehouden met goede ventilatiemogelijkheden zijn in een later stadium, als mensen er last 

van hebben, geen dure aanpassingen nodig. Een integrale aanpak op lokaal niveau kan versnippering 

van preventieve interventies voorkomen en de slagkracht van gemeenten vergroten.  
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Ook de decentralisatie van de jeugdzorg en een aantal elementen van de AWBZ, zoals dagbesteding 

bieden samen met de Wmo en welzijnsactiviteiten nieuwe mogelijkheden voor gemeenten om 

gezondheid te verbinden met andere aspecten van gemeentelijk beleid. Tot slot biedt integrale 

samenwerking met de andere ketenpartners ook mogelijkheden om meer buurt- of wijkgericht  

te werken aan gezondheidsbevordering. Wijkgericht werken maakt het vaak mogelijk om snel 

zichtbaar resultaat te behalen bij de verbetering van de leefbaarheid in een buurt of wijk.  

Wijkgericht werken is een aanpak die ook dient om de kloof tussen de burger en de lokale overheid 

te verkleinen. 

Nieuwe communicatiemogelijkheden

Tegenwoordig hoeven mensen de deur niet meer uit om informatie te verkrijgen. Via allerlei websites 

bieden professionals en ervaringsdeskundigen hun diensten aan om mensen te ondersteunen bij 

velerlei gezondheidsproblemen. Ook het aanbod van e-health interventies wordt steeds belangrijker in 

de zorg. Het programma Zorg-op-afstand, Gezondheid 2.0 (participatie in communities ter onder-

steuning van de gezondheid), online therapie en preventie; in alle sectoren van gezondheid, zorg 

en welzijn worden ICT en internet steeds intensiever ingezet. Dit is een ontwikkeling die door het 

kabinet wordt benadrukt in de nota gezondheidsbeleid. Het kabinet beschouwt e-health als een 

belangrijk toekomstig onderdeel van de zorgketen. E-health interventies kunnen bijdragen aan  

het verlagen van de druk op het personeel in de zorg en zijn waarschijnlijk kosteneffectief. 

Social media (zoals twitter, facebook, linkedIn en direct chatten) is een verzamelnaam voor alle 

internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Het geeft de 

burger de mogelijkheid om eenvoudiger te kunnen voldoen aan behoeften als sociaal gedrag, 

erkenning en zelfontplooiing. Voor gemeenten is het nu mogelijk om een dialoog aan te gaan met 

grote groepen burgers, hun mening of behoeften te leren kennen en zo participatie te creëren. 

Gemeenten kunnen deze ontwikkelingen gebruiken om hun beleid te toetsen en in te spelen op de 

vraag die leeft onder de bevolking.

Aandacht voor jeugd

De jeugd heeft de toekomst en investeren in de jeugd loont. Goede gewoonten en aangeleerd gedrag 

bieden perspectief voor de toekomst. Het stellen van grenzen en bewust stimuleren van een gezonde 

basis is een taak van ouders en opvoeders. Zij bepalen de randvoorwaarden van gezond leven.  

De weerbaarheid van jongeren is terug op de landelijke beleidsagenda zowel wat betreft gezond 

gewicht (bewegen), riskant middelengebruik als seksuele gezondheid. Vanuit de regionale monitor 

adviseert GGD Zaanstreek-Waterland aanvullend om de komende jaren in te zetten op het ver- 

beteren van de psychische gezondheid. Bovendien valt het percentage vroegtijdige schoolverlaters 

op. Het gaat hierbij voornamelijk om jongeren met onvoldoende leercapaciteiten. Aangezien het 

opleidingsniveau de komende jaren zal stijgen kan dit een probleem gaan vormen in de toekomst. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een heel belangrijke partner bij wijkgerichte gezondheids-

bevordering. Een CJG zet zich in voor de algemene gezondheid, een optimale opvoeding en een 

brede ontwikkeling van alle jeugdigen en hun ouders. De preventieve taak is om problemen bij 

gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden te voorkomen. Het CJG moet een sluitende 

keten vormen van vroegtijdige signalering en behandeling van problemen. Het vorige kabinet 

heeft zich al uitgesproken voor decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten. De CJG’s zullen bij 

de overheveling gaan dienen als front office voor alle jeugdzorg. De verwachting daarbij is dat 

gemeenten beter in staat zijn om een samenhangend aanbod van toegankelijke hulp en onder-

steuning te organiseren en gespecialiseerde vormen van zorg efficiënter in te zetten. 
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Aandacht voor ouderen

Het percentage 65-plussers in de regio Zaanstreek-Waterland zal groeien van 15% (2010) naar 24% 

in 2030. Naast een toename van het aantal ouderen is er ook sprake van een verhoogde levens-

verwachting. De behoefte aan mantelzorg, professionele zorg en speciale voorzieningen zal de 

komende jaren stijgen. Aandacht voor ouderen in de preventieve gezondheidszorg is daarom van 

belang. Het doel is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en gezond te houden. 

Gezond en succesvol ouder worden gaat niet alleen om het voorkómen en uitstellen van ziekte en 

sterfte, maar ook om de preventie van beperkingen in het functioneren, het voorkómen van verlies 

van zelfredzaamheid en het terugdringen van afhankelijkheid van de zorg. Gemeenten kunnen 

op grond van hun verantwoordelijkheden voor de publieke gezondheid (Wpg) en Wmo meer aan 

preventie doen. Daartoe moet niet alleen naar de medische kant gekeken worden maar ook naar 

de sociaal maatschappelijke kant. Ook al komt ouderdom met gebreken, met een sociaal netwerk 

en zelfredzaamheid kunnen die gebreken beter worden weerstaan. Ouderen geven bijvoorbeeld 

aan behoefte te hebben aan voorzieningen op loopafstand. De supermarkt vinden ze daarbij de 

belangrijkste voorziening om langer zelfredzaam te blijven. Ook het inzetten van wijkgerelateerde 

activiteiten, bijvoorbeeld in een buurthuis of ‘hangplek’, zorgen er voor dat ouderen actief en be-

trokken blijven. Meer aandacht voor dit soort preventie maakt dat dure zorg wordt voorkomen of 

uitgesteld.
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1 Wat is een regionale gezondheids- 
verkenning?

Publieke gezondheid richt zich op thema’s en taken die geregeld moeten zijn voor een gezonde 

samenleving. Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te 

bevorderen en te beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij een GGD 

(gemeenschappelijke gezondheidsdienst). Een belangrijke taak van GGD Zaanstreek-Waterland is 

het ondersteunen van gemeenten bij het lokale gezondheidsbeleid. De voorliggende gezondheids- 

verkenning, opgebouwd uit verschillende informatiebronnen, geeft een compleet en integraal 

overzicht van de volksgezondheid van de regio en biedt onze gemeenten de kans om hun  

gezondheidsbeleid goed te motiveren. 

1.1 GGD Zaanstreek-Waterland
 

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland werkt voor negen 

regiogemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland,  

Wormerland, Zaanstad en Zeevang. De GGD heeft als missie om de gezondheid van alle inwoners 

in de regio Zaanstreek-Waterland te bewaken, te beschermen en te bevorderen. 

De GGD werkt aan een goede gezondheid van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland en gaat daarbij 

uit van de WHO-definitie van gezondheid: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, 

geestelijk en maatschappelijk welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek. In de 

werkzaamheden van de GGD is een collectieve preventieve aanpak een belangrijk onderdeel, waarbij 

specifiek aandacht is voor groepen met een gezondheidsrisico en voor personen die kwetsbaar zijn. 

1.2 Waarom een gezondheidsverkenning?

1.2.1 Wettelijk kader
Veel GGD-taken liggen wettelijk vast. De Wet publieke gezondheid (Wpg) is hierin de belangrijkste 

wet. De Wpg schrijft diverse taken voor die gemeenten dienen uit te voeren. Het verwerven van 

inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking (epidemiologie) is hiervan een voorbeeld. 

 

1.2.2 Nota gezondheidsbeleid
De Wpg vormt ook de belangrijkste bouwsteen voor de nota gezondheidsbeleid. Sinds 2003 zijn 

gemeenten verplicht om elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen, waarin zij aangeven 

hoe zij binnen hun gemeente vorm willen geven aan de publieke gezondheidszorg. Met de nota 

stellen de gemeenten gezamenlijk prioriteiten voor het gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar. 

Om gemeenten een inhoudelijk kader voor hun lokaal gezondheidsbeleid van de komende vier jaar 

mee te geven, geeft het ministerie van VWS iedere vier jaar een landelijke nota uit. Het ministerie 

verwacht van de gemeenten dat ze in de nota’s gezondheidsbeleid, die ook vier jaar geldig zijn, 

uitvoering geven aan activiteiten die de landelijke prioriteiten ondersteunen. 

Hoofdstuk 1
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1.2.3 Geïntegreerd beeld
Een belangrijke taak van iedere GGD is om gemeenten te ondersteunen bij het lokale gezondheids-

beleid. Om prioriteiten te kunnen stellen in het gezondheidsbeleid is voor gemeenten een geïnte-

greerd beeld van de gezondheid een vereiste. Het geven van informatie over de gezondheid van  

de inwoners is tot nu toe versnipperd verstrekt, over verschillende doelgroepen en onderwerpen. 

Een rapportage waarin informatie over gezondheid en zorg wordt geïntegreerd ontbreekt echter 

nog. Met deze gezondheidsverkenning geeft GGD Zaanstreek-Waterland hieraan vorm. 

Een gezondheidsverkenning geeft dus een compleet en integraal inzicht in de volksgezondheid  

van de inwoners van de regio en biedt gemeenten de kans om hun gezondheidsbeleid goed te kunnen 

motiveren en af te stemmen met andere beleidsterreinen en samenwerkingspartners. Deze 

gezondheidsverkenning is bedoeld als naslagwerk, zodat alle informatie op één plek kan worden 

teruggevonden. Het is bedoeld voor gemeenten, GGD-medewerkers en partnerorganisaties.  

Ook andere geïnteresseerden kunnen gebruik maken van dit rapport. 

1.2.4  Van gezondheidsverkenning naar regionale VTV
Deze gezondheidsverkenning is de eerste stap naar een regionale Volksgezondheid Toekomst  

Verkenning (VTV). De regionale VTV is ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met de  

GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant (tekstblok 1.1). 

Tekstblok 1.1 Wat is een regionale VTV?

Iedere vier jaar maakt het RIVM een landelijke 

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 

in opdracht van het ministerie van VWS. 

In een regionale VTV worden lokale, regio-

nale en landelijke gegevens over volksge-

zondheid en zorg verzameld, geanalyseerd 

en geïntegreerd op nationaal vergelijkbare 

wijze. Het doel van de landelijke en regio-

nale VTV is het verschaffen van inzicht in 

de gezondheidstoestand  van de bevolking 

en de mogelijkheden om efficiënte gezond-

heidswinst te behalen ter onderbouwing 

van beleid voor de (middel)lange termijn.

Een regionale VTV bestaat in principe  

uit drie onderdelen: 

• Regionaal rapport met een integrale 

beschrijving van de volksgezondheid 

(gezondheidstoestand, determinanten, 

preventie en zorg) van de GGD-regio op 

hoofdlijnen volgens het conceptuele  

model van de nationale VTV, waarbij  

vergelijkingen gemaakt worden van de 

regio met Nederland, met andere regio’s 

en tussen de gemeenten in de regio en 

waarbij indien mogelijk trends in het 

verleden en toekomstige ontwikkelingen 

worden beschreven. 

• Rapport per gemeente met de belangrijk-

ste gezondheidsproblemen, de belang-

rijkste oorzaken van ongezondheid, het 

huidige beleid in de betreffende gemeente 

en de mogelijkheden voor verbetering en 

interventies.

• Regionaal Kompas: een website waarop 

de grootte van specifieke gezondheids- 

problemen (diabetes, roken, et cetera) 

wordt aangegeven op regionaal en  

nationaal niveau, en waarop gezocht kan 

worden naar mogelijkheden voor passend 

beleid en beschikbare interventies.

 Het RIVM biedt GGD’en ondersteuning bij 

de ontwikkeling van deze producten.

blz. 11

blz. 11 Hoofdstuk 1 Wat is een regionale gezondheidsverkenning?

 Hoofdstuk 1 Wat is een regionale gezondheidsverkenning?



Onze gezondheid vandaag en morgenGGD Zaanstreek-Waterland

Bij de ontwikkeling van deze gezondheidsverkenning naar een regionale VTV zal een verdere  

uitwerking worden gemaakt in toekomstverkenningen (bij hoeveel mensen komen bepaalde  

aandoeningen in de toekomst voor?), de grootte van de verschillen tussen gemeenten, toetsing 

van de bruikbaarheid van indicatoren en het toetsen van kernboodschappen door gemeentelijke 

adviseurs. Bovendien biedt de 2de monitorcyclus, welke start in 2011, de mogelijkheid om regionale 

trendinformatie boven tafel te krijgen. Tenslotte kan de waarde van onderzoekgegevens  

nog vergroot worden door gebruik te maken van andere landelijke en regionale  

gegevensbronnen. De ambitie is om in 2015 een regionale VTV uit te brengen.

1.3 Regionale informatievoorziening 

Gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland

Informatie over gezondheid wordt verkregen via verschillende informatiebronnen. De informatie-

verzameling van GGD Zaanstreek-Waterland is vastgelegd in de ‘gezondheidsmonitor 2006 tot 

2015‘. Ten eerste wordt de monitorcyclus, een cyclus van vier jaar, middels vragenlijstonderzoek 

uitgevoerd. In deze vier jaar wordt, gemiddeld elk jaar, per leeftijdsgroep een monitor afgerond 

(tekstblok 1.2). De uitvoering van gezondheidsenquêtes is structureel. In 2011 is de eerste cyclus 

van vier jaar afgerond en kunnen de gegevens van alle leeftijdsgroepen worden geïntegreerd in 

één rapportage. 

Vergelijking van de gegevens met andere GGD’en is mogelijk door het gebruik van vastgestelde 

standaardvraagstellingen. Bovendien maakt herhaling van de monitor het mogelijk om veran-

deringen in gezondheid en leefstijl van de bevolking te signaleren, trends op te sporen en waar 

mogelijk beleid te evalueren.

Naast de monitorcyclus vormen ook interne databronnen een belangrijke bijdrage aan het inzicht 

in de gezondheid. Het betreft hier registraties van de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, 

soa- en Sense spreekuren en de medische milieukunde. Ten slotte maakt GGD Zaanstreek-Water-

land gebruik van externe gegevensbronnen die inzicht geven in de gezondheidssituatie zoals het 

Centraal Bureau voor Statistiek (bv. sterfte en levensverwachting), het Nivel (aantal huisartsen), 

het Sociaal Cultureel Planbureau (sociaal economische status) en andere.

Tekstblok 1.2 Overzicht leeftijdsgroepen binnen de gezondheidsmonitor

Eén keer in de vier jaar wordt een leeftijdsgroep door middel van vragenlijstonderzoek onderzocht: 

2007/2008:  0-11 jarigen onderzoek. Ouders vullen de vragenlijst in over hun kind

2009:  Volwassenen- en seniorenonderzoek

2010: Middelbare scholieren. Leerlingen van klas 2 en klas 4 voortgezet onderwijs vullen  

 een vragenlijst in (E-MOVO)
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1.4 VTV-model als uitgangspunt 

Deze rapportage beschrijft de volksgezondheid in Zaanstreek-Waterland op basis van bovenge-

noemde bronnen. Om deze veelheid aan gegevens over volksgezondheid, haar determinanten, 

preventie en zorg te ordenen, is gebruik gemaakt van het VTV conceptueel basismodel van de 

volksgezondheid. Dit model wordt gebruikt in zowel de landelijke als regionale VTV’s (figuur 1.1). 

Deze paragraaf beschrijft de opbouw van het VTV conceptueel model. Bovendien komen enkele 

aandachtspunten bij het lezen van deze rapportage aan bod.

Opbouw gezondheidsverkenning volgens VTV-model

De nationale en regionale VTV zijn beide gebaseerd op het model van de Canadese minister Marc 

Lalonde (Lalonde, 1974). In dit model wordt de gezondheidstoestand opgevat als de uitkomst van 

een multicausaal proces met diverse determinanten. De gezondheid staat hierin centraal, te mid-

den van vier groepen determinanten: endogene of persoonsgebonden factoren, leefstijl, fysieke 

en sociale omgeving en de gezondheidszorg. Factoren die zich buiten de volksgezondheid afspelen 

zijn bijvoorbeeld demografische factoren, medisch-technologische ontwikkelingen en sociaal-

culturele trends. In figuur 1.1 is dit model uitgewerkt.

Figuur 1.1 Conceptuele model van de volksgezondheid (Bron: De Hollander et al., 2006)

Beleid andere terreinen
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In het blok gezondheidstoestand is aangegeven dat ziekten en aandoeningen gevolgen hebben in 

termen van verminderd functioneren, verminderen van kwaliteit van leven, en soms sterfte. Dit 

leidt tot een maat voor hoelang mensen leven in goede gezondheid. In het blok determinanten van 

de gezondheid staan drie groepen determinanten centraal: persoonsgebonden factoren, leefstijl 

en omgeving. De drie elementen van preventie (gezondheidsbescherming, gezondheidsbevorde-

ring en ziektepreventie) hebben hun specifieke relatie met deze determinanten. Ook wordt hierbij 

het onderdeel zorg besproken. Hierin komen zaken die vooral het gevolg zijn van de gezondheids-

toestand aan de orde (zoals gebruik van voorzieningen), maar ook de kwaliteit en toegankelijkheid 

van zorg. Bij de externe ontwikkelingen gaat het over ontwikkelingen die zich buiten de gezond-

heidszorg afspelen maar wel, via de determinanten, invloed hebben op de gezondheidstoestand. 

Het blok beleid in figuur 1.1 geeft tenslotte aan dat gezondheids(zorg)beleid van invloed kan zijn 

op de gezondheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om beleid dat gericht is op preventie en zorg, maar 

ook om integraal beleid, dat zich bemoeit met andere sectoren (Hollander, 2006).

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de demografische kenmerken van Zaanstreek-Waterland.  

Hoofdstuk 3 richt zich op de gezondheidstoestand van de bevolking in Zaanstreek-Waterland.  

Factoren die van invloed zijn op de gezondheid komen aan bod in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 

wordt beschreven hoe preventie in de regio wordt vormgegeven en het zorggebruik beschreven.  

In hoofdstuk 6 is aandacht voor de rol van gemeenten in lokaal gezondheidsbeleid.

Gegevens niet altijd beschikbaar op gemeenteniveau

Bij de start van vragenlijstonderzoeken binnen de monitor, zie tekstblok 1.2, wordt gemeenten 

gevraagd op welk steekproefniveau zij uitspraken willen: plattelandsniveau, gemeenteniveau of 

wijkniveau. In deze rapportage worden, indien mogelijk, percentages per gemeente gepresenteerd. 

Het kan voorkomen dat in de rapportage wordt genoemd dat het percentage onbekend is, aange-

geven met n.b. Dit heeft te maken met de keuze van de gemeente voor het steekproefniveau. Per 

monitoronderzoek kan het steekproefniveau verschillen.

Significante verschillen

Indien in de tekst gesproken wordt over significante verschillen tussen groepen, dan betekent dit 

dat deze verschillen statistisch gezien significant zijn. Dit betekent dat een gevonden verschil ook 

werkelijk bestaat met een kans van 95% of hoger. Indien een gevonden verschil niet significant is, 

dan kan dit verschil ook op toeval berusten. Een significant verschil wordt aangegeven met een *.
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2 Kenmerken bevolking in Zaanstreek- 
Waterland

Om volksgezondheidsbeleid vorm te kunnen geven is informatie nodig over de samenstelling  

van de bevolking, recente ontwikkelingen daarin en de te verwachte toekomstige ontwikkelingen.  

Ook is deze informatie nodig om de gezondheidstoestand van een bevolking, de aanwezigheid van 

bepaalde gezondheidsdeterminanten en de gebruikte zorg in die bevolking te kunnen vergelijken 

met die van een andere bevolking. 

Zaanstreek-Waterland heeft ruim 320.000 inwoners en de regio wordt gekenmerkt door zowel 

landelijk als stedelijk gebied. Dat betekent een groot verschil tussen gemeenten in bevolkings-

dichtheid en bevolkingssamenstelling (autochtoon/allochtoon). De bevolkingsopbouw naar leeftijd 

en geslacht komt overeen met het gemiddelde in Nederland. Wel kenmerkt onze bevolking zich 

door relatief minder 20 tot 35 jarigen en relatief meer 40 tot 55 jarigen. Voor de gehele regio geldt 

dat de bevolking uit relatief weinig allochtonen bestaat, dit geldt niet voor de twee grootste 

gemeenten in Zaanstreek-Waterland. 

In Zaanstreek-Waterland zijn 137.000 huishoudens gevormd waarvan 31% uit eenpersoonshuis-

houdens bestaat. Dit is relatief laag in vergelijking met Nederland, waar het een percentage van 

36% betreft. Van de huishoudens met kinderen is een op de vijf een eenoudergezin. Het percen-

tage laagopgeleiden in de regio onder de beroepsbevolking is conform landelijk. De SES score in 

Zaanstreek-Waterland is voornamelijk gemiddeld (weinig verschil tussen gemeenten en ook ten 

opzichte van de rest van Nederland). 

De verwachte bevolkingsgroei in de regio is 5%. Voor sommige gemeenten is er sprake van een 

afname terwijl voor andere gemeenten een toename van de bevolkingsgroei wordt verwacht.  

Het aantal 65-plussers groeit van 15% naar 24% in 2030.

De samenstelling van de bevolking is van invloed op de gezondheid, het ontstaan van ziekten, 

gezondheidsdeterminanten, preventie en zorggebruik. Daarom worden in dit hoofdstuk  

enkele kenmerken van de bevolking in de regio Zaanstreek-Waterland beschreven.  

Paragraaf 2.1 geeft informatie over de geografische ligging en de bevolkingsaantallen,  

paragraaf 2.2 behandelt de bevolkingssamenstelling naar enkele achtergrondkenmerken en  

paragraaf 2.3 beschrijft de sociaal economische positie van de bevolking.

Hoofdstuk 2
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2.1 Geografische ligging en bevolkingsaantal

Regio kenmerkt zich door groot verschil tussen landelijke en stedelijke gebieden 

GGD Zaanstreek-Waterland is de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst van en voor negen 

gemeenten (zie figuur 2.1). Het is een gebied met ongeveer 320.000 inwoners. Van oudsher staat 

vooral de Zaanstreek bekend om haar zware industrie. De regio kent een groot verschil tussen 

landelijke en stedelijke gebieden. De belangrijkste stedelijke gebieden zijn Zaanstad en Purmerend 

en daarna Edam-Volendam en Wormerland. Vooral in de groeikernen als Zaanstad en Purmerend 

wonen veel burgers met een andere culturele achtergrond. De tussenliggende gebieden worden 

gekenmerkt door kleine kernen met veel weiland en weinig bebouwing, zoals Beemster, dat op de 

Unesco Werelderfgoedlijst staat.

Figuur 2.1 Kaartje van de regio Zaanstreek-Waterland

Over 20 jaar vijf procent meer inwoners

Op 1 januari 2010 telde Zaanstreek-Waterland 320.068 inwoners (zie tabel 2.1). Van de negen  

gemeenten zijn Zaanstad en Purmerend de twee grootste gemeenten. De regio heeft drie gemeenten 

met minder dan tienduizend inwoners, namelijk Beemster, Oostzaan en Zeevang. De bevolkings-

dichtheid varieert van 122 inwoners per km2 in Beemster tot 3.371 inwoners per km2 in 

Purmerend. Ter vergelijking: van heel Nederland is de bevolkingsdichtheid 491 inwoners per vier-

kante kilometer (CBS-StatLine).

Naar verwachting zal het aantal inwoners in de regio met 4,7% groeien. Zoals blijkt uit tabel 2.1 

varieert de groei per gemeente. Voor de gemeenten Landsmeer, Waterland en Zeevang is er sprake 

van een afname van het aantal inwoners. De grootste toename wordt verwacht in de gemeenten 

Edam-Volendam en Zaanstad. 
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2.2 Bevolkingssamenstelling

De leeftijdsopbouw van de bevolking is mede bepalend voor 

de gezondheidstoestand van de bevolking. Een oudere 

bevolking heeft bijvoorbeeld gemiddeld meer gezondheids- 

problemen dan een jongere bevolking. Daarmee zal het zorg- 

gebruik in een oudere bevolking in verhouding hoger zijn.

Relatief weinig 20-35 jarigen in de regio

Figuur 2.2 geeft de leeftijdsopbouw van de bevolking weer 

met behulp van een bevolkingspiramide. Vanwege het 

relatief lage aantal jongeren heeft de bevolkingsopbouw 

niet de vorm van een piramide maar van een peer. In  

vergelijking met Nederland is het aandeel 20 tot 35 jarigen 

in de bevolking in de regio wat lager dan gemiddeld. 

Daarentegen is de groep 40 tot 55 jarigen iets groter dan 

gemiddeld in Nederland. Dit geldt zowel voor mannen  

als vrouwen.

 

Figuur 2.2 Bevolkingsopbouw Zaanstreek-Waterland en 

Nederland naar leeftijd en geslacht in percentages op  

1 januari 2011 (Bron: CBS-StatLine).

Tabel 2.1 Bevolkingsaantal, bevolkingsdichtheid en bevolkingsprognose  

(bron: CBS-StatLine, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 2011)

a bron: regionaal risicoprofiel van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Veiligheidsregio Zaanstreek- 

Waterland, 2011) b bron: bevolkingsprognose 2009-2060 (CBS, 2010)  

Aantal inwoners  
1 jan 2010

Aantal inwoners 
per km2

Prognose aantal 
inwoners 2030

bevolkingsgroei
% 

Beemster 8.584 122 9.082 5,8

Edam-Volendam 28.506 1.750 30.596 7,3

Landsmeer 10.233 454 10.097 -1,3

Oostzaan 9.149 793 9.169 0,2

Purmerend 79.038 3.371 81.727 3,4

Waterland 17.057 327 16.498 -3,3

Wormerland 15.862 409 16.540 4,3

Zaanstad 145.332 1.968 155.166 6,8

Zeevang 6.307 166 6.135 -2,7

Zaanstreek-Waterland 320.068 1.030a 335.010 4,7

Nederland 16.547.989 491 17.400.000b 5,0
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De verhouding tussen mannen en vrouwen is in de totale bevolking vrijwel in evenwicht: de  

bevolking in Zaanstreek-Waterland bestaat voor 49,3% uit mannen en 50,7% uit vrouwen. Er  

bestaan echter wel verschillen in de afzonderlijke levensfasen. Op jonge leeftijd zijn er meer mannen 

dan vrouwen, doordat er iets meer jongetjes geboren worden (51%). Dit percentage wordt geleidelijk 

lager, aangezien in alle leeftijdscategorieën meer mannen dan vrouwen overlijden. Zo is de verhouding 

man/vrouw in de leeftijdsgroep 70 tot 75 jaar nog 49% versus 51%, in de leeftijdsgroep 75 tot 80 jaar 

bestaat de bevolking uit 45% mannen en 55% vrouwen. Voor 90 jaar en ouder is de verhouding 

25% (mannen) tot 75% (vrouwen). De bevolkingsopbouw naar leeftijd en geslacht komt hiermee 

overeen met het gemiddelde in Nederland, in geheel Nederland is 49,5% van de bevolking man  

en 50,5% vrouw (CBS-StatLine, 2011). 

Tabel 2.2 geeft de leeftijdsopbouw per gemeente weer. Tevens bevat de tabel gegevens over de 

‘grijze druk’ en de ‘groene druk’. De groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van  

0 tot 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde ‘productieve leeftijdsgroep’ van  

20 tot 65 jaar. De grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder  

ten opzichte van de personen in de zogenaamde productieve leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar.

Tabel 2.2 Bevolkingsaantal, bevolkingsdichtheid en bevolkingsprognose op 1 januari 2010  

(bron: CBS-StatLine)

De relatief gezien jongste bevolking is te vinden in Edam-Volendam en Zeevang, in deze twee  

gemeenten is 26% van de inwoners jonger dan twintig jaar (tabel 2.2). In de gemeenten Landsmeer, 

Waterland en Wormerland is de bevolking relatief gezien het oudst, 18% van de inwoners is ouder 

dan 65 jaar. De bevolking van de gemeente Zaanstad en Purmerend komen wat betreft de leeftijds-

opbouw precies overeen met de gemiddelde leeftijdsopbouw in Nederland. 

0-19 jaar 
(%)

20-64 jaar 
(%)

65+ 
(%)

Groene 
druk (%)

Grijze druk 
(%)

Beemster 24 58 17 42 30

Edam-Volendam 26 60 14 43 23

Landsmeer 23 59 18 39 30

Oostzaan 25 59 16 43 28

Purmerend 24 61 15 39 24

Waterland 24 59 18 40 30

Wormerland 25 58 18 43 31

Zaanstad 24 61 15 39 25

Zeevang 26 59 15 44 25

Zaanstreek-Waterland 24 59 16 41 27

Nederland 24 61 15 39 25
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In tabel 2.2 is te zien dat de groene druk voor drie gemeenten gelijk is aan het landelijk gemiddelde 

van 39%, in de overige zes gemeenten ligt de groene druk boven dit landelijk gemiddelde. De grijze 

druk is in vijf van de negen gemeente hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit zijn alle vijf relatief 

kleine gemeenten. 

Etniciteit mede bepalend voor gezondheidstoestand van de bevolking

De etnische samenstelling van een bevolking is mede bepalend voor de gezondheidstoestand van 

die bevolking. Etniciteit is een verzameling van culturele kenmerken en gedragingen die door een 

groep mensen worden gedeeld en van generatie op generatie overgedragen worden (Sanderse 

en Verweij, 2010a). Gegevens over de omvang van etnische groepen in Nederland zijn veelal niet 

beschikbaar. Daarom wordt gebruikgemaakt van gegevens over allochtonen. Onder allochtonen 

worden personen verstaan van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren (CBS-definitie). 

Doorgaans wordt een tweedeling gemaakt in westerse en niet-westerse allochtonen. Tot de 

categorie niet-westers behoren allochtonen uit Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen 

en Aruba, Afrika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) en Latijns-Amerika. Tot de categorie westers 

behoren allochtonen uit Indonesië, Europa (behalve Turkije), Japan, Noord-Amerika en Oceanië.

De gezondheidstoestand van allochtonen is over het algemeen minder goed dan die van autochtone 

Nederlanders (Verweij et al., 2010). Er blijken echter wel enkele uitzonderingen te bestaan, zowel 

wat betreft gezondheidsprobleem als herkomstgroep. Ook het zorggebruik van allochtonen wijkt 

af van dat van autochtone Nederlanders, maar niet altijd ten nadele van allochtonen. Verschillen 

in het zorggebruik tussen allochtone en autochtone Nederlanders variëren sterk tussen het soort 

zorgvoorziening en tussen herkomstgroepen. Allochtonen maken bijvoorbeeld vaker gebruik van 

huisartsenzorg, maar gebruiken weer minder vaak thuiszorg. Van de vier grootste groepen niet-

westerse allochtonen maken Turken het meest gebruik van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg. 

Marokkanen gebruiken over het algemeen minder tandartszorg dan Turken, Antillianen en  

Surinamers (Lucht, 2010). 

Op 1 januari 2010 telde Nederland 3,4 miljoen allochtonen (Sanderse en Verweij, 2010b). Daarmee 

was 20% van de bevolking van allochtone afkomst. Dit betrof 11% niet-westerse allochtonen en 9% 

westerse allochtonen.

Figuur 2.3 geeft de samenstelling van de bevolking in de regio Zaanstreek-Waterland naar etnische 

afkomst weer. Uit de figuur blijkt dat voor de hele regio geldt dat de bevolking uit relatief weinig 

allochtonen bestaat, vooral het percentage niet-westerse allochtonen ligt in de meeste gemeenten 

lager dan gemiddeld in Nederland. Twee gemeenten vormen hier echter een uitzondering op: in 

Purmerend en Zaanstad wonen in vergelijking met de rest van Nederland juist veel niet-westerse 

allochtonen. In Purmerend is de groep van Surinaamse herkomst het grootst (na de groep overige 

niet-westerse allochtonen) en in Zaanstad is de groep van Turkse herkomst het grootst (figuur 2.4 

en 2.5).
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Figuur 2.3 Percentage westerse en niet-westerse allochtonen in de bevolking op 1 januari 2010  

(bron CBS-StatLine)

 

 

Figuur 2.4 Samenstelling groep niet-westerse allochtonen in Zaanstad
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Figuur 2.5 Samenstelling groep niet-westerse allochtonen in Purmerend

Minder eenpersoonshuishoudens dan gemiddeld in Nederland

Gehuwde mensen leven langer dan mensen die nooit getrouwd zijn en mensen die gescheiden of 

verweduwd zijn (Verweij en Sanderse, 2010b). Voor mannen geldt dit sterker dan voor vrouwen. De 

hogere sterftekansen van niet-gehuwden zijn mogelijk het gevolg van verschillen in leefstijl tussen 

gehuwden en niet-gehuwden. Zo blijkt uit onderzoek dat alleenstaanden ongezonder en risicovol-

ler leven dan gehuwden. Ook bestaan er grote verschillen in zorggebruik. Gescheiden mensen en 

leden van eenpersoonshuishoudens maken meer gebruik van de gezondheidszorg.

Op 1 januari 2010 zijn er in Zaanstreek-Waterland 137.458 huishoudens, waarvan 31% eenper-

soonshuishoudens, in vergelijking met 36% gemiddeld in Nederland (CBS, StatLine, 2011). De 

Gemeente Zeevang telt de minste eenpersoonshuishoudens (23%) en de gemeente Zaanstad telt 

de meeste eenpersoonshuishoudens (34%). 

Van de totale bevolking van Zaanstreek-Waterland is 43% gehuwd en 45% ongehuwd (CBS, Stat-

Line, 2011). De gemiddelde percentages van Nederland liggen respectievelijk op 42% en 47%. Bin-

nen de regio Zaanstreek-Waterland zijn er tussen de gemeenten geen opvallende verschillen wat 

betreft burgerlijke staat. 
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Bijna vier op de tien huishoudens (39%) betreft huishoudens met kinderen. Van de huishoudens 

met kinderen is 20% een eenoudergezin. Het aandeel eenoudergezinnen loopt uiteen van 11% in 

Edam-Volendam tot 22% in Purmerend en Zaanstad. 

Vergrijzing: van 15% naar 24% 65-plussers

De bevolking zal, zoals weergegeven in tabel 2.1, naar verwachting 5% groeien. De samenstelling 

van de bevolking zal de komende jaren veranderen. 

Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor Statistiek stijgt het percentage 65-plussers in de 

regio Zaanstreek-Waterland van 15% in 2010 naar 24% in 2030 (zie figuur 2.7).

Het percentage autochtonen zal in de regio Zaanstreek-Waterland afnemen, naar verwachting  

met 6% (van 80% in 2010 naar 74% in 2030). Het percentage westerse allochtonen stijgt 2% en  

het percentage niet-westerse allochtone stijgt 4% (CBS, StatLine, 2011).
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Figuur 2.6 Samenstelling bevolking Zaanstreek-Waterland naar burgerlijke staat (Bron CBS-StatLine).
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2.3 Sociaaleconomische status 

De sociaaleconomische status (ses) geeft de positie van mensen in de sociale stratificatie ofwel 

maatschappelijke gelaagdheid aan; indicatoren hiervoor zijn opleiding, beroep en inkomen. Er be-

staan in Nederland aanzienlijke verschillen in gezondheid naar sociaaleconomische status. Iemand 

met bijvoorbeeld alleen basisonderwijs leeft gemiddeld zes tot zeven jaar korter dan iemand met 

een hbo- of universitaire opleiding.

Meeste laagopgeleiden wonen in Edam-Volendam

Opleidingsniveau bepaalt in hoge mate de kansen van mensen in de Nederlandse maatschappij. 

Het gaat in de maatschappij niet alleen om de beschikbaarheid van geld, middelen en macht, maar 

ook om toegang tot informatie, culturele en maatschappelijke participatie en om gezondheid.

Wat betreft het opleidingsniveau in de regio was het percentage laagopgeleiden onder de beroeps-

bevolking in 2006 31% ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 33%. Edam-Volendam heeft 

relatief de meest laagopgeleiden tussen de 15 en 65 jaar, terwijl Waterland relatief de minste 

laagopgeleiden heeft. In Edam-Volendam wonen relatief veel laagopgeleide senioren en in Water-

land relatief minder laagopgeleide senioren (zie tabel 2.3).

Tabel 2.3 Aard en omvang van kenmerken die gepaard gaan met een lage ses per gemeente in de beroeps- 

bevolking in de periode 2007-2009 (Bron: CBS-Statline en tabellenboek volwassenen en senioren 2009)

Laagopgeleiden (van beroepsbevolking  
15 t/m 65 jaar) in 2007/2009*

Laagopgeleiden (van bevolking 65 jaar  
en ouder) in 2009

Gemeente % %

Beemster 31 70

Edam-Volendam 45 83

Landsmeer - -

Oostzaan - -

Purmerend 32 71

Waterland 27 66

Wormerland 30 -

Zaanstad 33 77

Zeevang - -

Nederland 24 61

*Bron: CBS, alleen bekend van plaatsen met meer dan 30.000 inwoners
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Jeugdwerkloosheid hoogst in Purmerend, Zaanstad en Landsmeer

Voor de indicator ‘beroepsniveau’ is een aantal cijfers van belang. Ten eerste het percentage  

achterstandsleerlingen. Achterstandsleerlingen zijn leerlingen die een ‘gewicht’ toegekend krijgen 

omdat ze ouders hebben met een laag opleidingsniveau en (voor allochtonen) een laag beroeps-

niveau. Deze leerlingen lopen een groter risico op het oplopen van achterstanden. Daarnaast zijn 

percentages van jeugdwerkloosheid onder 16 tot en met 24 jarigen van belang. Verder is gekeken 

naar het aantal vroegtijdige schoolverlaters.

In Zaanstreek-Waterland hebben Zaanstad, Edam-Volendam en Purmerend het hoogste percentage 

achterstandsleerlingen. Purmerend en Zaanstad hebben het hoogste percentage voortijdige 

schoolverlaters. Het percentage jeugdwerkloosheid is het hoogst in Purmerend, Zaanstad en  

Landsmeer (zie tabel 2.4). 

Tabel 2.4 Aard en omvang van kenmerken die gepaard gaan met beroep als onderdeel van ses per gemeente 

(Bron: Voorlopige cijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Deuning, 2010, 

CBS-Statline)

Zaanstreek-Waterland heeft minder huishoudens met een laag besteedbaar 

inkomen dan landelijk 

Voldoende inkomen is voor veel mensen van groot belang om mee te kunnen doen in de maat-

schappij. Mensen met een hoog inkomen leven ongeveer 14 jaren langer in goede gezondheid, en 

gemeten naar opleiding loopt dat verschil nog op tot 17 jaar. Het is daarom van belang om, naast 

opleiding, ook te kijken naar het inkomen van inwoners in de regio (Hoeymans et al., 2010).

Achterstands- 
leerlingen  

(4 t/m 12 jarige  
leerlingen)  

in 2008

Voortijdige  
schoolverlaters  
(totaal aantal  

deelnemers vo en mbo)  
in 2009-2010

Jeugdwerkloosheid 
(werkzoekende  

werkloze jongeren  
16 t/m 24 jaar)  

in 2008

Werkzame personen  
(15 tot 65 jaar)  

in 2008

Gemeente % % % %

Beemster 2,3 2,5 0,61 77

Edam-Volendam 15,4 4,4 0,54 79

Landsmeer 2,6 4,5 1,20 77

Oostzaan 5,0 2,4 0,91 78

Purmerend 14,0 4,1 1,41 76

Waterland 5,5 2,9 0,36 76

Wormerland 7,9 2,6 0,98 77

Zaanstad 18,5 3,8 1,25 74

Zeevang 3,1 2,2 0,22 76

Nederland 18,0 3,0 74
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In Beemster en Zaanstad is het percentage van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen 

het hoogst, wel liggen ze beide nog onder het landelijk gemiddelde van 40%. In tabel 2.5 is te zien 

dat vooral Purmerend en Zaanstad veel inwoners hebben die een uitkering ontvangen.

Tabel 2.5 Aard en omvang van kenmerken die gepaard gaan met inkomen  

als onderdeel van ses per gemeente (Bron: CBS-Statline; Mulder, 2011).

Weinig variatie in sociaaleconomische status in Zaanstreek-Waterland

In figuur 2.7 wordt de spreiding van de sociaaleconomische status door middel van de ses-score 

per viercijferig postcodegebied weergegeven. De ses-score is berekend door het Sociaal Cultureel 

Planbureau (SCP). Het SCP gebruikt hiervoor vier variabelen: gemiddeld inkomen, het percentage 

huishoudens met een laag inkomen, het percentage inwoners zonder betaalde baan en het  

percentage huishoudens met gemiddeld een lage opleiding. 

Wat opvalt is dat in Zaanstreek-Waterland weinig variatie bestaat in sociaaleconomische status. 

De ses-score is voornamelijk gemiddeld. In Zaanstad, Purmerend, Zeevang en Edam-Volendam 

komen gebieden voor waar de ses-score lager is dan gemiddeld. Landsmeer heeft de hoogste  

ses-score in de regio (zie figuur 2.7).

Gemiddeld  
besteedbaar  

inkomen in 2008

Huishoudens  
met laag 

besteedbaar 
inkomen (onder 

13.900 euro)  
in 2007

AO-uitkeringen  
(per 1.000 inw.  

van 15 t/m 
65 jaar)  
in 2008

WW-uitkeringen  
(per 1.000 inw.  

van 15 t/m 
65 jaar) 
in 2008

Bijstands- 
uitkeringen  

(per 1.000 inw.  
van 15 t/m 

65 jaar)  
in 2008

Gemeente Euro’s % Aantal Aantal Aantal

Beemster 16.500 39 86 9 9

Edam-Volendam 15.800 36 79 5 12

Landsmeer 17.800 33 67 12 14

Oostzaan 15.900 34 72 12 11

Purmerend 14.700 38 97 12 30

Waterland 17.300 34 65 10 11

Wormerland 14.900 37 71 9 18

Zaanstad 14.500 39 95 13 37

Zeevang 16.400 37 79 12 8

Noord-Holland Nb Nb 78 13 45

Nederland 14.700 40 73 15 40

Nb: niet bekend
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Figuur 2.7 Sociaaleconomische status per viercijferig postcodegebied in Zaanstreek-Waterland  

in 2006 (SCP, 2006)
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3 Hoe staat het met de gezondheid in  
Zaanstreek-Waterland

De gemiddelde levensverwachting voor Zaanstreek-Waterland is 80,5 jaar, 78,3 voor mannen en 

82,5 jaar voor vrouwen. De gezonde levensverwachting (gemiddeld verwachte aantal levensjaren 

in goede gezondheid) is in lijn met het Nederlandse gemiddelde. In de periode 2005-2008 overleden 

gemiddeld 2.462 mensen per jaar, dat is ongeveer 71 per 10.000 mensen per jaar. Er bestaan grote 

verschillen in sterfte tussen gemeenten. Hart- en vaatziekten en tumoren zijn hier de belangrijkste 

doodsoorzaken evenals ziekten van de ademhalingsorganen. De meest voorkomende chronische 

aandoeningen zijn diabetes, gewrichtsslijtage, nek- en rugaandoeningen en coronaire hartziekten. 

In onze regio komen TBC gevallen en kinkhoest voor, daarentegen komen er over de Q-koorts en  

de ziekte van Lyme nauwelijks meldingen. Aandacht hiervoor blijft noodzakelijk. Een landelijke 

stijging van het aantal SOA consulten bij de GGD doet zich ook voor in de regio Zaanstreek-Water-

land, in 2010 werden 647 cliënten gezien ten opzichte van 568 cliënten in 2009. 

De grootste bedreiging voor de Nederlandse volksgezondheid wordt gevormd door psychische 

aandoeningen, gevolgd door hart- en vaatziekten en kanker. Regionale cijfers over de ziektelast zijn 

niet beschikbaar. Bij senioren vormen ADL en HDL beperkingen een bedreiging voor de kwaliteit 

van leven; 17% ervaart beperkingen bij het verrichten van dagelijkse werkzaamheden en een derde 

ervaart problemen bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten. In Zaanstreek-Waterland heeft 

8,4% van de inwoners van 12 jaar en ouder psychische klachten (conform landelijk) en loopt een 

derde risico op het krijgen van een angststoornis of depressie. Van onze volwassenen voelt 34% 

zich eenzaam en bij onze senioren is dat 47%. Bijna een op de tien volwassen in Zaanstreek- 

Waterland is slachtoffer geweest van huiselijk geweld. 

Huiselijk geweld komt bij de jeugd vooral voor in gebroken gezinnen (nieuw samengesteld gezin 

en eenoudergezin) en bij jongeren met een allochtone achtergrond. Het Steunpunt Huiselijk 

Geweld heeft in 2010 210 meldingen binnen gekregen, dit is een stijging ten opzichte van 2009.  

Er zijn in onze regio in 2010 68 tijdelijke huisverboden opgelegd, voornamelijk in stedelijke  

gebieden. Er zijn weinig meldingen van kindermishandeling in Zaanstreek-Waterland.

 

3.1 Levensverwachting en sterfte

De levensverwachting en sterfte zijn veel gebruikte maten voor de beschrijving van de gezondheid 

van een bevolking. De levensverwachting laat voor mannen en vrouwen van een bepaalde leeftijd 

zien hoe lang ze naar verwachting (nog) zullen leven. Doodsoorzaakspecifieke sterftecijfers kunnen 

ons inzicht geven in de ziekten en aandoeningen die verantwoordelijk zijn voor vroegtijdige sterfte. 

Deze sterftecijfers zijn afkomstig van het CBS.
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Levensverwachting Zaanstreek-Waterland hoger dan Nederland

De gemiddelde levensverwachting in Nederland voor de periode van 2005 tot en met 2008 is  

80,1 jaar en varieert van 77,3 jaar in de regio Zuid-Limburg tot 81,2 in de regio Zuid-Holland West. 

De gemiddelde levensverwachting voor Zaanstreek-Waterland is 80,5 jaar. Uitgesplitst naar mannen 

en vrouwen is de levensverwachting in Zaanstreek-Waterland 78,3 jaar voor mannen en 82,5 jaar 

voor vrouwen (zie tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Levensverwachting, levensverwachting in goed ervaren gezondheid, zonder lichamelijke  

beperkingen, in goede geestelijke gezondheid en zonder chronische ziekten in Zaanstreek-Waterland 

en in Nederland over de periode 2005-2008. Gecorrigeerd voor leeftijd (Bron: Deuning & Hertog, 

2010; Hertog, 2010)

Levensverwachting is landelijk en regionaal toegenomen

Landelijk is de levensverwachting bij geboorte in de periode 1950-2007 voor mannen toegenomen 

van 70,4 tot 78,0 jaar en voor vrouwen van 72,7 naar 82,3 jaar. Vooral in de periode 2002-2007 

steeg de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen sterk; voor mannen met 2,0 jaar en 

voor vrouwen met 1,6 jaar. Deze stijging is voor een groot deel het gevolg van het afgenomen risico 

om aan een hart- of vaatziekte te overlijden. In de periode 1950-2000 was de stijging bij mannen 

het sterkst na 1970 en bij vrouwen vanaf 1950 tot 1980. In tabel 3.2 is deze stijging voor de regio 

Zaanstreek-Waterland weergegeven. 

Tabel 3.2 Verandering in levensverwachting, levensverwachting in goed ervaren gezondheid en  

levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen in Zaanstreek-Waterland over de periode  

1995-2008 (Bron: Deuning & Hertog, 2010).

Regio Zaanstreek-Waterland Nederland

Levensverwachting in jaren Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

Totaal 78,3 82,5 80,5 77,9 82,2 80,1

In goed ervaren gezondheid 62,9 63,5 63,4 63,3 62,7 63,0

Zonder lichamelijke beperkingen 71,0 69,3 70,6 69,8 68,2 69,0

In goede geestelijke gezondheid 74,6 73,3 74,5 72,7 72,4 72,6

Zonder chronische ziekten 48,1 39,0 44,6 47,2 39,9 43,4

1995-1999 2001-2004 2005-2008

Levensverwachting in jaren Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

Totaal 75,0 80,3 77,0 81,3 78,3 82,5

In goed ervaren gezondheid 62,0 61,3 62,4 64,1 62,9 63,5

Zonder lichamelijke beperkingen 69,6 61,3 71,4 69,8 71,0 69,3
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Vrouwen leven langer, maar mannen leven langer zonder beperkingen

De gezonde levensverwachting is het gemiddeld aantal levensjaren dat mensen mogen verwachten 

in goede gezondheid door te brengen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in levensverwachting 

in goed ervaren gezondheid, zonder lichamelijke beperkingen, in goede geestelijke gezondheid 

en zonder chronische ziekten. In de regio Zaanstreek-Waterland is de gezonde levensverwachting 

op al deze aspecten in lijn met het gemiddelde in Nederland (zie tabel 3.1). Uit de cijfers blijkt dat 

vrouwen weliswaar een langere levensverwachting hebben dan mannen, maar dat het aantal 

jaren dat vrouwen langer leven wordt doorgebracht met lichamelijke beperkingen, met chronische 

ziekten of in minder goede psychische gezondheid.

Uiteenlopende levensverwachting bij gemeenten

De levensverwachting in de gemeenten van onze regio loopt uiteen van 79,8 jaar in Edam-Volendam 

en Purmerend tot 83,6 jaar in Zeevang. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is de levens- 

verwachting in de gemeenten Beemster, Landsmeer, Waterland en Zeevang significant hoger.  

De rest van de gemeenten wijken niet significant af van het landelijke gemiddelde. 

Tabel 3.3 Levensverwachting per gemeente in Zaanstreek-Waterland over de periode 2005-2008. 

Gecorrigeerd voor leeftijd (Bron: Deuning & Hertog)

Hoogopgeleide mannen en vrouwen leven langer

Het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleide mannen en vrouwen is  

7,3 respectievelijk 6,4 jaar. De levensverwachting van mannen met alleen een lagere school  

opleiding is 74,1 jaar, mannen met een hbo- of wetenschappelijke opleiding leven gemiddeld  

81,4 jaar. Laagopgeleide vrouwen hebben een levensverwachting van 78,9 jaar, terwijl hoger  

opgeleide vrouwen gemiddeld 85,3 jaar leven (Poos, 2008).

Levensverwachting 
mannen (in jaren)

Levensverwachting 
vrouwen (in jaren)

Levensverwachting 
totaal (in jaren)

Beemster 79,6 85 *82,3

Edam-Volendam 76,9 82,7 79,8

Landsmeer 79,8 *85,2 *82,4

Oostzaan *80,6 81,4 81,2

Purmerend 77,4 82,1 79,8

Waterland *81,3 84,1 *82,7

Wormerland *80,6 82,8 81,6

Zaanstad 78,2 82,2 80,3

Zeevang *81,6 *86 *83,6

*Significant verschil tussen Nederland en de gemeente
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De sociaaleconomische verschillen in levensverwachting zijn de afgelopen 10 jaar niet groter, maar 

ook niet kleiner geworden (Bruggink et al., 2009). De kortere levensverwachting van mensen met 

een lage opleiding hangt ondermeer samen met grotere gezondheidsrisico’s vanwege minder gun-

stige woon- en werkomstandigheden en een ongezondere leefstijl (Hoeymans et al., 2010).

Sterftecijfer vrijwel gelijk aan landelijk gemiddelde

In de regio Zaanstreek-Waterland overleden in de periode 2005-2008 gemiddeld 2.462 mensen per 

jaar. Dit is 70,8 per 10.000 mensen per jaar (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) en is vergelijk-

baar met het landelijk sterftecijfer (72,1 per 10.000 mensen per jaar). Wel zijn er verschillen tussen 

de gemeenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland. In de gemeenten Beemster, Landsmeer en 

Waterland is de sterfte significant lager dan het landelijke gemiddelde. In de gemeente Purmerend 

is de sterfte significant hoger dan gemiddeld in Nederland. Hiervoor zijn op dit moment geen 

verklaringen (zie tabel 3.4).

Tabel 3.4 Aantal sterfgevallen per 10.000 inwoners: totaal, kanker en hartvaatstelsel over de periode 

2005-2008 per gemeente in Zaanstreek-Waterland en in Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd en 

geslacht (Bron: Giesbers et al., 2010).

Sterfte totaal  
(per 10.000 inwoners)

Sterfte aan hart-  
en vaatziekten  

(per 10.000 inwoners)

Sterfte aan kanker  
(per 10.000 inwoners)

Beemster *57,7 *14,3 20,1

Edam-Volendam 74,4 21,7 20,8

Landsmeer *60,5 *16,7 19

Oostzaan 66,2 22,2 19

Purmerend **76,7 *19,7 20,7

Waterland *57,9 *17,6 20,7

Wormerland *59 *18,2 *17,8

Zaanstad 72,6 22 21,8

Zeevang *57,8 *15,5 18,5

Zaanstreek-Waterland 70,8 *20,5 20,9

Nederland 72,3 21,8 21,5

* Significant lager dan gemiddeld in Nederland

**Significant hoger dan gemiddeld in Nederland
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Minder sterfte door hart- en vaatziekten in Zaanstreek-Waterland

Hart- en vaatziekten (29% van de totale sterfte) en tumoren (30% van de totale sterfte) zijn de  

belangrijkste doodsoorzaken in Zaanstreek-Waterland. Tumoren kunnen zowel kwaadaardig  

(kanker) als goedaardig zijn. Ziekten van de ademhalingsorganen hebben met 9% eveneens een 

groot aandeel in de totale sterfte in Zaanstreek-Waterland. De sterfte aan ziekten van het hart-  

en vaatstelsel ligt in Zaanstreek-Waterland significant lager dan in Nederland, evenals de sterfte 

aan ziekten van de ademhalingsorganen (zie tabel 3.5).

Tabel 3.5 Sterfte door een aantal belangrijke doodsoorzaken in de regio Zaanstreek-Waterland en in 

Nederland over de periode 2005-2008 per 10.000 inwoners. De cijfers zijn gecorrigeerd voor leeftijd 

en geslacht (Bron: CBS doodsoorzakenstatistiek; bewerkt door RIVM)

Sterfte aan prostaatkanker, dementie en door ziekten van zenuwstelsel en zintuigen is relatief 

hoog. Sterfte aan een beroerte (CVA), CARA en COPD is juist lager dan gemiddeld in Nederland. 

Hiervoor zijn op dit moment geen verklaringen. 

Regio Zaanstreek-Waterland Nederland

Ziekte/aandoening Mannen Vrouwen Totaal Totaal

Tumoren (totaal) 22,2 19,7 21,4 22,1

     Longkanker 5,8 3,0 *4,6 5,2

     Dikke darm- en endeldarmkanker 2,5 2,9 2,7 2,6

     Borstkanker 3,3 3,3 3,6

     Prostaatkanker 2,8 **2,8 2,4

Ziekten hart- en vaatstelsel (totaal) 19,3 22,2 *20,5 21,8

     Beroerte (CVA) 3,4 5,9 *4,7 5,1

     Acuut hartinfarct 4,5 4,1 4,4 4,5

Ziekten ademhalingsorganen 6,3 6,6 *6,6 7,2

     CARA 3,0 2,3 *2,8 3,4

     COPD 3,0 2,3 *2,7 3,3

Dementie 2,7 6,1 **4,4 3,8

Psychische stoornissen 2,3 5,1 3,7 3,4

Ziekten van spijsverteringsorganen 2,1 3,6 2,8 2,9

Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 2,4 2,5 **2,4 2,1

Diabetes Mellitus 1,4 2,2 1,8 1,8

* Significant lager dan gemiddeld in Nederland

**Significant hoger dan gemiddeld in Nederland
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3.2 Lichamelijke gezondheid

3.2.1 Ziekten en aandoeningen
Sterftecijfers geven slechts een beperkt zicht op de ziekten en aandoeningen in de bevolking.  

Een belangrijke aanvulling hierop vormen de prevalentie- en incidentiecijfers die afkomstig zijn  

uit zorgregistraties en gezondheidsenquêtes.

3.2.1.1 Ziekten en aandoeningen op basis van zorgregistraties

Op basis van gegevens uit verschillende zorgregistraties in Nederland valt in te schatten hoe vaak 

verschillende ziekten en aandoeningen voorkomen. Deze registraties bevatten cijfers over ziekten 

en aandoeningen waarmee patiënten bijvoorbeeld bij de huisarts of in het ziekenhuis komen.  

Op grond van demografische cijfers uit de regio Zaanstreek-Waterland zijn deze landelijke cijfers 

‘vertaald’ naar de bevolking van de regio Zaanstreek-Waterland. Voor de meeste ziekten krijgen  

we zo een redelijke indicatie van de prevalentie en incidentie in de regio Zaanstreek-Waterland. 

De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn diabetes, gewrichtsslijtage, nek- en rug-

aandoeningen en coronaire hartziekten. Gewrichtsslijtage komt het meest voor bij vrouwen en 

coronaire hartziekten (vernauwing van de kransslagaders) bij mannen (tabel 3.6).

Tabel 3.6 De tien meest voorkomende chronische ziekten op 1 januari 2008 (puntprevalentie;  

absoluut en per 1.000 inwoners) in de regio Zaanstreek-Waterland (Bron: CBS-statline en Toolkit rVTV, 

bewerkt door GGD Zaanstreek-Waterland). 
  

Absoluut aantal zieken Aantal zieken 
per 1.000 
inwoners

Ziekte/aandoening Mannen Vrouwen Totaal Totaal

Diabetes 6.400 6.500 12.900 40,9

Gewrichtsslijtage 4.700 7.800 12.500 39,7

Nek- en rugaandoeningen 5.400 7.100 12.500 39,7

Coronaire hartziekten 7.900 4.500 12.400 39,5

Ouderdoms- en lawaaidoofheid 6.600 5.300 11.900 37,7

Gezichtsstoornissen 4.100 6.100 10.200 32,5

Astma 3.900 4.700 8.600 27,3

Contacteczeem 2.600 3.800 6.400 20,3

Depressie 1.650 3.700 5.300 17,0

Chronische bronchitis/COPD 2.900 2.440 5.300 16,9
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De (sub)acute ziekten met de hoogste incidentie zijn: bovenste luchtweginfectie, nek- en rugklachten, 

urineweginfecties, privé-ongevallen, infecties van de onderste luchtwegen en contacteczeem.  

Dit zijn over het algemeen gezondheidsproblemen met een korte duur.

Acute urineweginfecties komen vooral voor bij vrouwen. Sportongevallen komen juist weer vaker 

voor bij mannen (tabel 3.7).

Tabel 3.7 De tien meest voorkomende (sub)acute ziekten (incidentie; absoluut en per 1.000 inwoners) 

in de regio Zaanstreek-Waterland in 2008 (Bron: CBS-statline en Toolkit rVTV, bewerkt door GGD 

Zaanstreek-Waterland).

3.2.1.2 Ziekten en aandoeningen op basis van zelfrapportage

Om de ziekte en gezondheid van mensen te beschrijven, kunnen ook zelfgerapporteerde gegevens 

worden gebruikt. Zo is bijvoorbeeld aan mensen gevraagd welke (door een arts vastgestelde) ziekten 

of aandoeningen ze in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. 

Hoog percentage chronische aandoeningen

Allergieën zijn de meest voorkomende aandoeningen bij de jeugd. De helft van de volwassenen in 

Zaanstreek-Waterland heeft een chronische aandoening; migraine en een hoge bloeddruk worden 

het meest genoemd. Van de senioren heeft 85% minimaal 1 chronische aandoening en zijn  

gewrichtsslijtage en een hoge bloeddruk de meest voorkomende (tabel 3.8). 

Absoluut aantal zieken Aantal zieken 
per 1.000 
inwoners

Ziekte/aandoening Mannen Vrouwen Totaal Totaal

Infecties van de bovenste luchtwegen 15.600 21.600 37.200 117,7

Nek- en rugaandoeningen 9.500 12.500 22.000 69,6

Acute urineweginfecties 2.700 16.900 19.600 62,0

Privé-ongevallen, medisch behandeld 7.400 7.400 14.800 46,9

Infecties van de onderste luchtwegen 4.800 5.500 10.300 32,6

Contacteczeem 4.000 5.700 9.600 30,5

Infecties maag-darmkanaal 3.400 4.300 7.800 24,6

Sportongevallen, medisch behandeld 5.100 2.700 7.800 24,6

Influenza 2.220 2.290 4.500 14,3

Verkeersongevallen, medisch behandeld 2.270 1.760 4.000 12,8
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Tabel 3.8 Ziekten of aandoeningen in de afgelopen 12 maanden gehad in regio Zaanstreek-Waterland 

per leeftijdsklasse (%) (Bron: Gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland)

Het CBS heeft met behulp van de gezondheidsenquête Periodiek Onderzoek Leefsituatie (POLS-

enquête) landelijke gegevens verzameld. Op basis van deze cijfers valt een vergelijking te maken 

tussen de regio Zaanstreek-Waterland en Nederland (tabel 3.9). Landelijk komt migraine iets vaker 

voor dan een hoge bloeddruk, in Zaanstreek-Waterland is dit juist andersom. Echter, de percentages 

lijken niet significant van elkaar te verschillen.

Tabel 3.9 Ziekten of aandoeningen in de afgelopen 12 maanden, vergelijking regio Zaanstreek- 

Waterland en landelijk, alle leeftijden (CBS-POLS 2005-2008) (%)

0 - 11 jaar Klas 2 en 4 VO 19 - 65 jaar 65-plussers

% % % %

1 Allergie 21 Allergie 34 Migraine 13
Gewrichts- 

slijtage
39

2
Chronisch  

eczeem 
15 Astma 10 Hoge bloeddruk 12

Hoge  

bloeddruk
38

3 Astma 10
Chronisch  

eczeem
6 Gewrichtsslijtage 10

Ernstige  

aandoening rug
18

4 Buikklachten 3 Migraine 5
Ernstige  

aandoening rug
10 Suikerziekte 17

5 Migraine 2 ADHD 3
Ernstige aandoe-

ning nek/schouder
9

Onvrijwillig 

urineverlies
16

Zaanstreek-Waterland 
(%)

Nederland 
(%)

Hoge bloeddruk 12,3 11,8

Migraine 11,9 12,0

Astma 7,2 7,7

Gewrichtsslijtage 8,7 9,8

Rugaandoening 7,9 8,7

Suikerziekte 4,0 3,7

Ooit beroerte gehad 1,2 1,9

Ooit hartinfarct gehad 1,7 2,1

VO = Voortgezet Onderwijs
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3.2.2 Infectieziekten

TBC nog steeds een levensbedreigende ziekte

Tuberculose (TBC) is een ernstige infectieziekte waaraan in Nederland nog steeds mensen over-

lijden, ook al is de ziekte al circa veertig jaar effectief te behandelen. In 2009 werden in Nederland 

1.158 tbc-patiënten gerapporteerd en overleden 62 mensen aan de gevolgen van TBC (Slump et  

al., 2010). In 2009 was voor het eerst in acht jaar tijd het aantal tbc-patiënten in Nederland  

weer gestegen. Deze stijging wordt verklaard door een toename van het aantal eerste generatie 

allochtonen met TBC afkomstig uit Afrika, vooral uit Somalië. In totaal is bijna driekwart van de 

tbc-patiënten niet in Nederland geboren. 

 

Als bij iemand TBC is vastgesteld wordt de GGD ingeschakeld. De GGD behandelt en begeleidt 

mensen met TBC en onderzoekt mensen uit de omgeving van de tbc-patiënt om na te gaan of ze 

geïnfecteerd zijn. Tabel 3.10 geeft voor de afgelopen jaren het aantal behandelde tbc-patiënten 

in Nederland en de regio Zaanstreek-Waterland weer. Hieruit blijkt dat er in de regio Zaanstreek-

Waterland net als in geheel Nederland in 2009 sprake was van een toename van het aantal  

tbc-patiënten. Jaarlijks neemt de GGD bij ruim 600 personen röntgenfoto’s af om vast te stellen  

of er sprake is van TBC. 

 

Tabel 3.10 Aantal tuberculosepatiënten in Nederland en de regio Zaanstreek-Waterland (2007-2010; 

Bron: Osiris). 

Nieuwe griepvarianten

Ieder jaar is er sprake van een griepgolf. In 2009 was er sprake van een grieppandemie, veroorzaakt 

door nieuwe influenza A (H1N1). Dit was toen een heel nieuw griepvirus. In de volksmond werd  

dit griepvirus ook ‘Mexicaanse griep’ genoemd. In Nederland werden tot december 2009  

2.156 ziekenhuisopnamen ten gevolge van Nieuwe influenza A (H1N1) gemeld. In de regio  

Zaanstreek-Waterland zijn destijds in totaal 33 mensen in het ziekenhuis opgenomen in verband 

met nieuwe influenza A (H1N1) (Mulder, 2010). 

In het griepseizoen 2010-2011 zien we ook griepgevallen veroorzaakt door dit type maar daarnaast 

circuleren er ook andere varianten, zoals het influenza B-virus. Influenza A (H1N1) 2009 is nu één 

van de seizoensgriepvirussen. In Nederland zijn vanaf 4 oktober 2010 tot en met 16 maart 2011 

654 ziekenhuisopnamen en 38 sterfgevallen ten gevolge van Influenza A (H1N1) 2009 gemeld 

(Giesbers, 2011). De grootste groep van de opgenomen patiënten betreft kinderen tussen de 0  

en 5 jaar. Van alle opgenomen patiënten was bij de helft sprake van een onderliggend lijden.  

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn in deze periode 4 ziekenhuisopnamen in verband met  

influenza A (H1N1) geregistreerd. 

2007 2008 2009 2010

Nederland 998 1.104 1.158 1.091

Regio Zaanstreek-Waterland 19 14 23 15
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Jaarlijks nog veel kinkhoestgevallen in Nederland

Na de invoering van de kinkhoestvaccinatie in 1953 is het aantal kinderen met kinkhoest sterk 

gedaald. Sinds 1996 is het aantal kinkhoestgevallen echter weer flink verhoogd (3.000-10.000 

gevallen per jaar) (Greeff, 2010). Deze toename kan waarschijnlijk deels worden verklaard doordat 

de kinkhoestbacterie van structuur is veranderd, waardoor de bacterie ook mensen die beschermd 

zijn ziek kan maken. Het vaccin is gemaakt op basis van bacteriestammen uit de jaren vijftig en 

beschermt daardoor niet meer volledig. 

Kinkhoest is een meldingsplichtige infectieziekte. Artsen en laboratoriumhoofden zijn verplicht 

na vaststelling of bij vermoeden van bepaalde infectieziekten dit te melden aan de GGD. De GGD 

heeft dan de taak om eventueel de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten 

van de patiënt risico lopen besmet te raken. De GGD kan vervolgens in overleg met de melder 

maatregelen nemen om de contacten te beschermen en verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

De cijfers uit Tabel 3.11 geven weer hoe vaak kinkhoest in de afgelopen jaren is gemeld in geheel 

Nederland en in de regio Zaanstreek-Waterland. Vergeleken met Nederland is er in Zaanstreek-

Waterland een lichte toename te zien van kinkhoestgevallen. 

Tabel 3.11 Aantal meldingen van kinkhoest in Nederland en de regio Zaanstreek-Waterland (2007-2009; 

Bron: Osiris). 
 

Q-Koorts en ziekte van Lyme komen 

niet vaak voor in de regio

Q-koorts is een infectieziekte die kan 

overgaan van dieren op mensen. In  

Nederland zijn vooral besmette melk-

geiten en -schapen de bron van de 

ziekte bij mensen. Tot 2007 kwam de 

ziekte in Nederland nauwelijks voor. 

Sinds 2007 stijgt het aantal gevallen van 

Q-koorts in Nederland echter aanzienlijk, 

vooral in de provincie Noord-Brabant.  

In 2010 zijn in heel Nederland 505 ziekte- 

gevallen van Q-koorts gemeld. Figuur 

3.1 geeft het aantal meldingen per 

gemeente weer. Uit de figuur blijkt dat 

er nauwelijks meldingen afkomstig zijn 

uit de regio Zaanstreek-Waterland. 

Figuur 3.1 Aantal gemelde Q-koorts  

patiënten per gemeente in 2010  

(bron zorgatlas).

2007 2008 2009

Nederland 7.374 8.704 6.503

Regio Zaanstreek-Waterland 96 133 129

Gemelde Q-koortspatiënten 1 jan t/m 31 dec  2010
per gemeente, N-505*

Aantal per 100.000 inwoners

0,1 -     5
   5  -  10
10  -   15
15 -  30
30 - 105

GGD-regio’s

* waarvan 2 niet opgenomen in de kaart    
   i.v.m. ontbrekende gegevens

Bron: RIVM/EP w
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De oorzaak van de ziekte van Lyme is een bacterie die wordt overgebracht door de beet van een teek. 

Wanneer iemand besmet is met de ziekte van Lyme, ontstaat in ongeveer 85% van de gevallen een 

rode ring op de huid. Huisartsen hebben in 2009 bij circa 22.000 mensen in Nederland een rode 

ringvormige uitslag op de huid vastgesteld, het eerste teken van de ziekte van Lyme (Deuning, 

2010). Dat aantal is 5.000 meer dan in 2005. Daarmee wordt de stijgende trend sinds 1994 voortgezet. 

Figuur 3.2 geeft weer hoeveel mensen 

met een rode ring op de huid door de 

huisarts zijn gezien. Hieruit blijkt dat 

huisartsen in de regio Zaanstreek- 

Waterland in vergelijking met gemid-

deld in Nederland de ziekte van Lyme 

weinig constateren. Dit relatief lage 

aantal kan verklaard worden doordat 

tekenbeten vooral worden opgelopen  

in bosachtige en landelijke gebieden. 

Figuur 3.2 Aantal keer dat huisarts rode 

ring op huid constateert per gemeente in 

2010 (bron zorgatlas). 

Toename aantal cliënten op spreekuren seksueel overdraagbare aandoeningen 

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) zijn infectieziekten die via onbeschermd seksueel 

contact kunnen worden overgedragen. GGD Zaanstreek-Waterland houdt soa-spreekuren voor 

specifieke risicogroepen, zoals mensen met veel wisselende contacten, mannen die seks hebben 

met mannen, prostituees en prostituanten. Voor jongeren tot en met 24 jaar is in 2010 gestart  

met de geïntegreerde SOA-SENSE spreekuren. Jongeren kunnen hier terecht met vragen over 

anticonceptie, seksualiteit en ongewenste zwangerschap. GGD Zaanstreek-Waterland  

registreert gegevens over bezoekers en vastgestelde soa’s. Deze registratie geeft slechts een  

indicatie van het vóórkomen van soa in de regio, omdat mensen met vragen over (mogelijke)  

soa vooral naar de huisarts gaan.

In 2010 hebben in totaal 105.016 mensen zich bij een van de centra (soa-zorg vanuit de GGD) in 

Nederland laten testen op een soa, dat is 13% meer dan in 2009 (Vriend et al., 2011). Door deze 

stijging zijn er meer soa’s gediagnosticeerd. Het percentage consulten waarin een (of meerdere) 

soa’s werden gevonden is licht gestegen. Net als in voorgaande jaren was chlamydia de meest 

gediagnosticeerde soa bij bezoekers van de soa-centra in Nederland, vooral onder heteroseksuele 

jongeren onder de 25 jaar.

Erythema migrans (rode ring op de huid) 2009

Aantal per 100.000 inwoners

per gemeente

  25 -    50
  50 - 100
100 - 200
       > 200

provincie

Bron: RIVM-Centrum voor infectieziekten Epidermiolie w
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De landelijke stijging van het aantal soa-consulten doet zich ook voor in de regio Zaanstreek-

Waterland: In 2010 zag GGD Zaanstreek-Waterland 647 cliënten ten opzichte van 568 cliënten in 

2009. In tabel 3.12 is het aantal vastgestelde soa-infecties in de regio van 2008 tot en met 2010 

weergegeven. Chlamydia is met 67 diagnoses de meest voorkomende soa.

Tabel 3.12 Aantal diagnoses per jaar bij de soa-consulten van GGD Zaanstreek-Waterland (bron SOAP)

3.2.3 Ziektelast

Meeste ziektelast door coronaire hartziekten,  

depressie en beroerte

De combinatie van de verloren levensjaren met de  

meest voorkomende ziekten (rekening houdend met 

de ernst van de ziekte) geeft aan hoe groot het effect 

is van ziekten op de Nederlandse volksgezondheid. 

Uitgedrukt in ziektelast (DALYs, Disability Adjusted 

Life Years) vormen coronaire hartziekten, depressie 

en beroerte de top drie.

Soa diagnoses 2008 2009 2010

Chlamydia 52 57 67

Gonorroe 8 10 12

Hepatitis B 12 6 12

Genitale wratten 11 15 7

HIV 1 1 3

Candidiasis/Balanitis 1 0 3

Lues (Syfilis) 4 2 2

Overig 4 3 3

Totaal 93 94 109

Rangorde Ziektelast (DALY’s)

1 Coronaire hartziekten

2 Depressie 

3 Beroerte

4 Angststoornissen

5 Diabetes Mellitus

6 Longkanker

7 COPD

8 Artrose

9 Privé-ongevallen

10 Dementie

Tabel 3.13 Top tien van ziekten met belangrijkste  

ziektelast voor mannen en vrouwen in 2007  

(Bron: Hoeymans et al., 2010)
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3.3 Kwaliteit van leven

Een verminderde gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven is vaak het gevolg van 

ziekten en aandoeningen. Mensen met de-

zelfde gezondheid geven niet noodzakelijk 

hetzelfde oordeel over hun kwaliteit van 

leven. Kwaliteit van leven is een samen-

vattende maat voor het welbevinden van 

de bevolking in termen van lichamelijk, 

psychisch en sociaal functioneren (Eysink 

& Poos, 2010) (Sprangers MAG & Snijders, 

2009).

3.3.1 Beperkingen
Lichamelijk functioneren is een maat voor 

de kwaliteit van leven. Lichamelijk functio-

neren betreft het uitvoeren van lichamelijke 

en dagelijkse routine-activiteiten, zoals 

lopen, eten, aan- en uitkleden en bood-

schappentassen dragen. Moeilijkheden 

hiermee duiden we aan met ‘beperkingen’. 

Beperkingen die in deze bijdrage aan de 

orde komen zijn beperkingen in horen, 

zien, mobiliteit en in het vermogen om 

activiteiten van het dagelijkse leven uit 

te voeren (Gool et al., 2009). Bij lichamelijke beperkingen wordt vaak het onderscheid gemaakt 

tussen ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, hieronder wordt verstaan eten en drinken, 

gaan zitten en opstaan uit een stoel etc.), HDL (Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen, 

hieronder wordt verstaan huishoudelijk werk uitvoeren, maaltijden voorbereiden, boodschappen 

doen etc.) en fysieke beperkingen (zicht, gehoor en mobiliteit).

Beperkingen nemen flink toe met de leeftijd

Van de senioren heeft 17% meer dan één ADL-beperking die zij of met grote moeite of alleen met 

behulp van anderen kunnen uitvoeren. Senioren hebben vooral moeite met het traplopen (14%)  

en het verplaatsen buitenshuis (10%). Vrouwen en laagopgeleiden hebben vaker meer dan één 

ADL-beperking dan mannen en hoogopgeleiden. Verder stijgt het percentage senioren met  

een ADL-beperking met de leeftijd van 7% bij de 65 – 75 jarigen tot ruim de helft bij de 85-plussers. 

In de Beemster en Waterland wonen minder senioren met een ADL-beperking.
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Bijna een derde van de senioren heeft minstens één HDL-beperking (activiteit lukt alleen met grote 

moeite of senior kan het helemaal niet). Senioren hebben de grootste moeite met het uitvoeren 

van zware huishoudelijke werkzaamheden (stofzuigen, dweilen etc.), gevolgd door zelfstandig 

bedden verschonen en opmaken (figuur 3.3). HDL-beperkingen komen vaker voor bij lager- 

opgeleiden en nemen toe met de leeftijd. 

  

Figuur 3.3 HDL-beperkingen, senioren (%)

Een kwart van de senioren heeft een beperking op het gebied van de mobiliteit, 12% op het gebied 

van gezichtsvermogen en 10% op het gebied van het gehoor. 17% van de senioren heeft minstens 

één van deze beperkingen. Het aantal senioren met een fysieke beperking neemt toe naarmate 

de leeftijd toe neemt. Visusbeperkingen en mobiliteitsbeperkingen komen vaker voor bij lager-

opgeleiden. Vrouwen hebben vaker een mobiliteitsbeperking dan mannen. Senioren woonachtig 

in de Beemster hebben minder vaak gehoor- en mobiliteitsbeperkingen en senioren in Waterland 

hebben minder vaak visus- en mobiliteitsbeperkingen vergeleken met senioren in Zaanstreek-

Waterland.

3.3.2 Ervaren gezondheid
Ervaren gezondheid weerspiegelt het eigen oordeel over de gezondheid. Ervaren gezondheid is een 

samenvattende gezondheidsmaat voor alle gezondheidsaspecten die voor de persoon in kwestie 

van belang zijn. Er zijn weinig maten die zo voorspellend zijn voor sterfte als ervaren gezondheid 

(Eysink, 2010).

In Nederland geeft gemiddeld 19,4% van de inwoners aan, dat zij hun eigen gezondheid als minder 

goed ervaren. Vooral in de grote steden en Zuid-Limburg ervaren meer inwoners de eigen gezondheid 

als minder goed.
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Senioren ervaren een minder goede gezondheid

In Zaanstreek-Waterland ervaart 3% van de middelbare scholieren de eigen gezondheid als niet 

zo best of slecht. Van de volwassenen en senioren in Zaanstreek-Waterland ervaart respectievelijk 

12% en 30% de eigen gezondheid als matig of slecht. De percentages scholieren, volwassenen en 

senioren zijn niet helemaal met elkaar te vergelijken, dit komt omdat de vraagstelling bij volwassenen 

en senioren anders is dan bij de scholieren. Een matig tot slecht ervaren gezondheid stijgt met de 

leeftijd en komt vaker voor bij lageropgeleiden (figuur 3.4).

 

Figuur 3.4 Ervaren gezondheid, naar leeftijd (%) 

3.3.3  Psychische gezondheid
Psychische gezondheid is een maat voor de kwaliteit van leven van mensen. Bij een optimale 

psychische gezondheid is er sprake van succesvol functioneren en dit resulteert in productieve 

activiteiten, bevredigende relaties met anderen en het vermogen tot aanpassen en omgaan met 

tegenslagen (Surgeon General, 1999).

Psychische klachten omvatten 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. In de praktijk wordt psychische 

gezondheid vaak gezien als de mate waarin psychische klachten afwezig zijn (Eysink, 2010). 

In Nederland heeft 9,6% van de bevolking van 12 jaar en ouder psychische klachten. De psychische 

gezondheid is bepaald met de MHI-5, oftewel de ‘Mental Health Inventory’. Dit is een internationale 

standaard voor een meting van de psychische gezondheid, bestaande uit vijf vragen (zie tekstblok 3.1). 

In Zaanstreek-Waterland heeft 8,4% van de inwoners van 12 jaar en ouder psychische klachten.  

Dit wijkt niet significant af van het landelijke percentage (figuur 3.5).
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Figuur 3.5 Percentage personen met 

psychische klachten per GGD-regio in 

de periode 2005-2008 (bron: CBS-

statline; Zorgatlas)

Voor kinderen ouder dan 5 jaar zijn aan de ouders vragen gesteld over het psychosociaal functioneren 

van het kind. De leerlingen van de middelbare school hebben deze vragen zelf ingevuld. Voor het 

meten van het psychosociaal functioneren is gebruik gemaakt van de Strength and Difficulties 

Questionnaire (SDQ). 

Meer psychosociale problematiek bij vmbo-leerlingen

Op basis van de SDQ is bij 15% van de middelbare schoolleerlingen sprake van psychosociale pro-

blematiek: 5% heeft een duidelijke verhoogde score en 10% zit in het grensgebied. Psychosociale 

problemen komen relatief vaak voor bij vmbo-bkg leerlingen (8% heeft psychosociale problemen 

en 12% zit in het grensgebied). 

Als naar de subschalen van de SDQ wordt gekeken, melden meisjes vaker emotionele problemen 

en jongens uiten vaker gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten en problemen op het 

gebied van pro-sociaal gedrag. Jongens en meisjes rapporteren ongeveer even vaak problemen met 

hyperactiviteit (figuur 3.6).

 

Tekstblok 3.1 Vragen van de MHI-5

Hoe vaak was u gedurende de afgelopen 4 weken erg zenuwachtig?

Hoe vaak zat u gedurende de afgelopen 4 weken zo erg in de put, dat niets u kon opvrolijken?

Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen 4 weken kalm en rustig?

Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen 4 weken somber en neerslachtig?

Hoe vaak was u gedurende de afgelopen 4 weken een gelukkig mens?

Psychische klachten 2005-2008
bevolking 12 jaar en ouder, per GGD-regio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

   6,6 - 7,6
   7,6 - 8,6
   8,6 - 9,6

gemiddelde

Percentage

   9,6 - 10,7
10,7 - 11,9
11,9 - 13,0
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Figuur 3.6 Totaalscore en subschalen psychosociale gezondheid naar geslacht (%) 

Vrouwen vaker psychisch ongezond dan mannen

Negentien procent van de middelbare scholieren, 14% van de volwassenen en 20% van de senioren 

hebben een lage score voor de psychische gezondheid; dit wil zeggen dat zij zich psychisch minder 

gezond voelen. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat meer vrouwen dan mannen zich psychisch 

ongezond voelen. Middelbare scholieren uit Purmerend voelen zich vaker psychisch ongezond 

vergeleken met de regio. Senioren woonachtig in de Beemster hebben minder last van psychische 

klachten vergeleken met de regio.

De belangrijkste symptomen van depressie zijn een aanhoudende neerslachtige stemming en een 

ernstig verlies aan interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten. Daarnaast komen symptomen voor 

als eet-, slaap- en concentratieproblemen, rusteloosheid, vermoeidheid en terugkerende gedachten 

aan de dood of zelfdoding (Spijker & Schoemaker, 2010). Een depressie kan het gevolg zijn van een 

angststoornis. Bij angststoornissen treden heftige angstklachten op zonder dat er sprake is van 

een reële bedreiging. Een angststoornis heeft effect op het sociaal functioneren en het uitvoeren 

van de dagelijkse bezigheden (Balkom & Schoemaker, 2010). Om het risico op een depressie of een 

angststoornis te meten wordt gebruik gemaakt van de Kessler psychological distress scale (K10). 
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36% van de volwassen en senioren loopt risico op een angststoornis of depressie

In Zaanstreek-Waterland loopt 32% een matig risico op het krijgen van een angststoornis of 

depressie, 4% loopt een hoog risico (beide gelijk voor volwassen en senioren). Dit houdt in dat on-

geveer 88.000 volwassen en senioren in de regio het risico lopen op een angststoornis of depressie. 

Dit betreft meer vrouwen dan mannen en voor de senioren geldt dat voor 85-plussers en laag-

opgeleiden het risico op het krijgen van een angststoornis of een depressie groter is. Er zijn geen 

landelijke cijfers bekend voor het risico op een angststoornis of depressie, wel is er een vergelijking 

met andere GGD regio’s mogelijk (tabel 3.14). 

Tabel 3.14 Matig of hoog risico op angststoornis of depressie vergeleken met andere regio’s (%)

In Edam-Volendam en Waterland heeft 28% van de volwassenen een matige of hoge kans op het 

krijgen van een angststoornis of depressie, dit is lager dan het gemiddelde in Zaanstreek-Water-

land wat op 36% ligt (figuur 3.7). Voor de senioren geldt dit voor de gemeente Beemster (25% heeft 

een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie, regionaal is dit 36%).

GGD Zaanstreek-
Waterland

GGD  
Kennemerland

GGD Gooi-  
en Vechtstreek

GGD  
Hollands Midden

Volwassenen 36 41 33 36

Senioren 36 39 24 39
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Figuur 3.7 Risico op angststoornis of depressie per gemeente, volwassenen
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Eenzaamheid wordt omschreven als het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar 

gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men 

heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de 

gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen. In dit onderzoek is eenzaamheid gemeten met 

behulp van de eenzaamheidsschaal van ‘De Jong-Gierveld’. Deze eenzaamheidsschaal bestaat uit 

elf vragen en meet twee soorten van eenzaamheid, sociale en emotionele eenzaamheid. Bij sociale 

eenzaamheid gaat het voornamelijk om het missen van betekenisvolle relaties met een bredere 

groep van mensen om je heen, zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten, mensen met dezelfde 

belangstelling of mensen om samen een hobby mee uit te voeren, een groot sociaal netwerk. 

Emotionele eenzaamheid gaat meer gepaard met het gemis rond de afwezigheid van een intieme 

relatie, een emotioneel hechte band met  een partner of een hartsvriend(in). Iemand die eenzaam 

is loopt een verhoogde kans op een depressie of andere lichamelijke aandoeningen.

Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd

In Zaanstreek-Waterland is 34% van de volwassenen en 47% van de senioren eenzaam op basis van 

de Jong-Gierveld schaal. Eenzaamheid komt het meest voor onder ouderen vanaf 75 jaar (tabel 3.8). 

In Zaanstad wonen minder eenzame senioren dan in de regio.

 

Figuur 3.8 Eenzaamheid naar geslacht en leeftijd (%).
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3.4 Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is van invloed op de gezondheid. Onder sociale onveiligheid wordt verstaan: 

criminaliteit of overlast die de integriteit van de burger direct raakt en/of de door burgers gevoelde 

onveiligheid door overlast in de publieke ruimte. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan overlast 

van jongeren, criminaliteit en huiselijk geweld. Slachtoffers van geweld kunnen ernstige lichamelijke 

en/of psychische klachten hebben waaronder lichamelijk letsel, hoofdpijn, angst, slaapproblemen, 

depressie en posttraumatische stressstoornis.

3.4.1 Veiligheid
Veiligheid is meer dan de afwezigheid van criminaliteit: het heeft ook te maken met het gevoel van 

veiligheid. Veiligheid hangt onder meer samen met de sociale kwaliteit in een buurt. Deze wordt 

gevormd door formele en informele sociale contacten, gevoel van verantwoordelijkheid en gevoelens 

van verbondenheid met de buurt of wijk. Gevoelens van onveiligheid kunnen ervoor zorgen dat mensen 

zich belemmerd voelen in het naar buiten gaan, waardoor ze in een sociaal isolement terecht kunnen 

komen. Om de sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten te bevorderen 

(prestatieveld 1 van de WMO) is een veilige openbare ruimte van belang (VWS en VNG, 2011).

Meisjes voelen zich vaker onveilig dan jongens

In de regio Zaanstreek-Waterland geeft 38% van de scholieren aan zich wel eens onveilig te voelen. 

Dit betreft bijna twee keer zo vaak meisjes als jongens: 50% van de meisjes en 27% van de jongens 

voelt zich wel eens onveilig. Vierdeklassers voelen zich vaker onveilig dan tweedeklassers (42% 

versus 35%). Scholieren voelen zich het meest onveilig op het station van trein, bus of metro (14%), 

op straat buiten de eigen woonbuurt (12%) of in het openbaar vervoer (10%).

Figuur 3.9 Onveilige gevoelens ’s avonds en ’s nachts per gemeente, volwassenen
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In Zaanstreek-Waterland voelt 8% van de volwassenen en senioren zich overdag wel eens onveilig. 

Senioren (16%) voelen zich ’s avonds of ’s nachts minder vaak onveilig dan volwassenen (21%).  

De gemeenten waar senioren en volwassenen zich veiliger voelen vergeleken met de regio zijn 

Beemster en Waterland. Volwassenen uit Edam-Volendam voelen zich ook veiliger vergeleken  

met de regio (tabel 3.9).

3.4.2 Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt ge-

pleegd. Geweld is de aantasting van de persoonlijke integriteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen geestelijk en lichamelijk geweld (waaronder seksueel geweld). De huiselijke kring bestaat 

uit (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden. Het begrip ‘huiselijk’ wijst dus op de 

relatie tussen dader en slachtoffer en niet zozeer naar de plaats waar het geweld plaatsvindt. Bij 

huiselijk geweld gaat het om ernstig, aanhoudend en regelmatig terugkerend geweld. Slachtoffers 

van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, 

ouders en ouderen. 

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat geweld in de privé-sfeer op grote schaal 

voorkomt; het gaat om een van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving.  

Huiselijk geweld is na verkeersongevallen doodsoorzaak nummer één bij een niet-natuurlijke dood. 

Het heeft grote gevolgen voor de slachtoffers, vaak nog jaren nadat het heeft plaatsgevonden. 

Slachtoffers kunnen ernstige lichamelijke of psychische klachten hebben en leven vaak, mede door 

de (opgedrongen) geheimhouding, in een isolement (Ministerie van Justitie, 2010).

Ruim 9% van de Nederlanders was de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld. 

 

Vrouwen vaker slachtoffer huiselijk geweld

In de leeftijdsgroep 0 tot 18 jaar is er geen verschil tussen het voorkomen van huiselijk geweld 

bij jongens en meisjes. Uit het volwassenen en seniorenonderzoek blijkt dat vrouwen vaker het 

slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan mannen. Uit het 0 t/m 11 jarigen onderzoek blijkt dat  

kinderen met een allochtone achtergrond vaker te maken hebben met huiselijk geweld. Bij de 

overige leeftijdsgroepen is dit niet aangetoond. Bij de jeugd komt huiselijk geweld vooral voor in 

gebroken gezinnen (nieuw-samengesteld gezin en eenoudergezin). 

In de regio Zaanstreek-Waterland is 3% van de 0 t/m 11 jarigen wel eens getuige geweest van 

huiselijk geweld. Van de middelbare scholieren is 5% wel eens slachtoffer geweest van huiselijk ge-

weld. 9% van de volwassen en 2% van de senioren heeft ooit te maken gehad met huiselijk geweld. 

Aantal meldingen huiselijk geweld gestegen

Het Steunpunt Huiselijk Geweld is in Zaanstreek-Waterland in januari 2006 gestart. Het steunpunt 

is een aanspreekpunt voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, het is ook bedoeld voor 

iedereen in hun omgeving en voor beroepskrachten. Bij het steunpunt wordt advies gegeven en 

kunnen mensen in contact gebracht worden met andere hulpverleners. Mensen kunnen anoniem 

contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld. In 2006 zijn er 119 meldingen gedaan bij 

het steunpunt in 2010 is dit aantal gestegen tot 210 meldingen. Deze stijging is onder andere het 

gevolg van een steeds grotere naamsbekendheid van het steunpunt. 
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68 tijdelijke huisverboden opgelegd in 2010

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. De maatregel is gericht op 

het voorkomen van verder huiselijk geweld. Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk 

geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen 

contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om 

in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening 

voor alle betrokkenen op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Politie, 

gemeenten en hulpverleningsinstanties werken hierin nauw samen. In Zaanstreek-Waterland zijn 

in 2010 68 huisverboden opgelegd. Bijna 80% van de huisverboden zijn opgelegd in Purmerend en 

Zaanstad. De uithuisgeplaatste was bij 66 van de verboden een man.

Weinig meldingen van kindermishandeling in Zaanstreek-Waterland

Gegevens over kindermishandeling worden weergegeven in de publicatie Kinderen in Tel 2010. 

In deze publicatie wordt het aantal mishandelde kinderen dat jaarlijks gemeld wordt bij bureau 

AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) als indicator gebruikt. Dit aantal wordt afgezet 

tegen het totale aantal 0 tot en met 17-jarigen dat in een gemeente woont. Het aantal mishandelde 

kinderen in Nederland in 2008 was 0,7%. Absoluut gaat het dan om 24.962 kinderen. In de regio 

Zaanstreek-Waterland gaat het om ongeveer 150 meldingen van kindermishandeling. Voor huiselijk  

geweld en kindermishandeling geldt dat er in veel gevallen geen melding wordt gedaan. De  

aantallen die hier beschreven staan zullen hoogstwaarschijnlijk een onderschatting zijn van  

het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Zaanstreek-Waterland 

(Steketee et al., 2010).
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4 Determinanten van gezondheid

Het percentage inwoners met overgewicht neemt toe met de leeftijd, van 12% bij de 5-jarigen tot 

59% bij de 65-plussers. Conform het landelijk beeld komt in Zaanstreek-Waterland overgewicht het 

meest voorkomt bij jeugdigen met een Turkse achtergrond, bij volwassen onder laagopgeleiden.

Meer dan de helft (57%) van de bevolking in Zaanstreek-Waterland voldoet niet aan de beweegnorm, 

de regio wijkt hiermee niet af van landelijke cijfers. De groente- en fruitconsumptie in de regio is 

laag. Een derde van de kinderen eet onvoldoende (niet dagelijks) fruit. Bijna de helft van de 1 t/m 11 

jarigen eet niet iedere dag groente. Met de leeftijd nemen deze percentages toe, tweederde van de 

scholieren voldoet niet aan de groente- en fruitnorm en 90% van de volwassen niet. Senioren doen 

het weer iets beter, in deze groep voldoet 83% niet aan de norm. Van de volwassenen ontbijt 15% 

minder dan vijf dagen per week. In de regio geeft een kwart van de moeders 6 maanden uitsluitend 

borstvoeding aan hun baby. Een kwart van de kinderen kreeg direct na de geboorte kunstvoeding. 

In onze regio daalt de trend om te roken, maar nog steeds rookt een kwart van onze bevolking. 

Roken is een belangrijke determinant van gezondheid, alcohol is het meest gebruikte genotmiddel. 

Scholieren beginnen gemiddeld met drinken als ze 12,9 jaar zijn, van de volwassenen drinkt 85% 

wel eens alcohol. Het percentage overmatige en zware drinkers (20%) wijkt niet af van landelijke 

cijfers. Meer dan de helft van de scholieren doet aan binge drinken, vooral het vmbo scoort slecht. 

Ouders kunnen hierin een belangrijke rol spelen, 41% van de ouders van kinderen onder de 16 jaar 

gedoogd namelijk het alcoholgebruik.

Ook worden genotmiddelen tijdens de zwangerschap gebruikt; 13% van de moeders rookt en  

9% drinkt tijdens de zwangerschap.

In Zaanstreek-Waterland heeft 8% van de middelbare scholieren en 3% van de volwassenen in de 

afgelopen vier weken cannabis gebruikt. Onder volwassenen lijkt het percentage de afgelopen jaar 

iets te zijn afgenomen van 4% naar 3%. Het harddrugsgebruik is in de regio 1-2%. Softdrugsgebruik 

komt meer voor bij vmbo-leerlingen; harddrugsgebruik het meest bij leerlingen van klas 4 en bij 

volwassenen van 19 tot 35 jaar. 

Van de middelbare scholieren in de regio heeft één op de vier geslachtsgemeenschap gehad; 

jongens vaker dan meisjes. Bijna de helft van de leerlingen vrijt wel eens onveilig.

Het ventilatiegedrag in de regio is nog onvoldoende, tussen de 55% en 68% van de inwoners 

ventileert niet continu. Andere problemen in de fysieke omgeving zijn schimmel- of vochtplekken 

(iets meer dan een kwart van de huishoudens heeft hier last van gehad), tabaksrook, geluid en 

geuroverlast. In de regio is 10% van de 0 tot en met 11 jarigen en 28% van de middelbare scholieren 

thuis blootgesteld aan tabaksrook. Meer mensen ervaren hinder van geluid (29%) dan van geur 

(12%). De belangrijkste bron van luchtvervuiling in Zaanstreek-Waterland is verkeer maar ook 

uitstoot door industrie. De norm voor fijnstof wordt in de regio niet overschreden evenals de NO2 

norm (stikstofdioxide).
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4.1 Ingewikkelde relaties tussen ziekte en oorzaken

Dynamisch samenspel tussen determinanten op allerlei niveaus

Zoals besproken in paragraaf 1.4 wordt gezondheid bepaald door drie groepen van determinanten: 

persoonsgebonden factoren, leefstijlfactoren en factoren in de fysieke en sociale omgeving.  

Persoonsgebonden factoren kunnen erfelijk zijn of in de loop van het leven verworven worden 

(zoals overgewicht). Bij leefstijl gaat het om gunstig gedrag voor de gezondheid (zoals bewegen) en 

ongunstig gedrag (zoals overmatig alcoholgebruik). Ook omgevingsfactoren zijn van invloed op de 

gezondheid. Het gaat daarbij om de fysieke omgeving (zoals geluid) en de sociale omgeving (zoals 

het aangaan van relaties). Naast deze factoren bestaat ook een systeem van preventie en zorg, dat 

al dan niet direct de gezondheid beïnvloedt (zoals een vaccinatieprogramma). De gezondheid van 

een persoon is het resultaat van een dynamisch samenspel tussen al deze factoren. Ieder individu 

heeft te maken met de eigen persoonsgebonden factoren en staat gedurende zijn hele leven bloot 

aan een wisselwerking tussen leefstijl en omgevingsfactoren in verschillende settings zoals gezin, 

school, werk, buurt en woonplaats. Uiteindelijk bepalen de politieke en economische ontwikkeling 

van een land de stand van de gezondheidszorg en openbare hygiëne (Hollander et al., 2006  

Hoeymans et al., 2010).

4.2 Stand van zaken belangrijke determinanten

4.2.1 Persoonsgebonden factoren  
Persoonsgebonden factoren kunnen genetisch zijn of verworven in de loop van het leven.  

Te denken valt bijvoorbeeld aan bloeddruk, serumcholesterol en lichaamsgewicht. 

4.2.1.1 Overgewicht

Iemand met overgewicht is te zwaar voor zijn lengte. Overgewicht en vooral ernstig overgewicht 

(obesitas) veroorzaken tal van aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, 

enkele vormen van kanker, aandoeningen van het bewegingsapparaat, depressie en onvruchtbaarheid. 

Overgewicht leidt ook vaak tot lichamelijke beperkingen, psychosociale problemen, ziekteverzuim 

en arbeidsongeschiktheid. 

Kinderen met (ernstig) overgewicht hebben zowel op jonge als op latere leeftijd meer kans op 

gezondheidsproblemen, zoals diabetes mellitus type 2. Hoe jonger de leeftijd is waarop kinderen 

overgewicht hebben, hoe groter de kans op gezondheidsgevolgen later. Dikke kinderen hebben 

ook te maken met stigmatisering. Hierdoor hebben zij meer kans op weinig zelfvertrouwen en 

daarmee samenhangende psychosociale problemen, zoals eenzaamheid, verdriet en gespannenheid. 

Tieners met ernstig overgewicht zitten slechter in hun vel en hebben vaker suïcidegedachten  

(Visscher et al., 2010).

Grote toename overgewicht in Nederland

In 1981 had 33% van de volwassen bevolking van Nederland overgewicht. In 2008 was dit opgelopen 

tot 47%. De stijging is groter sinds 1996, stabiliseerde van 2002 tot 2007, maar is vanaf 2008 weer 

toegenomen. Meer mannen dan vrouwen hebben, gedurende de hele periode vanaf 1981, overgewicht. 

Vrouwen hebben echter vaker ernstig overgewicht (Giesbers, 2011). 
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Ook onder jongeren komt overgewicht steeds meer voor. In 1980 had 6% van de 2 tot 21-jarigen 

overgewicht en in 2010 was 14% van de jongeren te zwaar. Het vóórkomen van overgewicht en 

obesitas verschilt sterk naar etniciteit (Schönbeck, 2010). In 2010 kwam overgewicht bij Neder-

landse kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond ruim twee keer zo vaak voor als bij 

autochtone Nederlandse kinderen. Ernstig overgewicht was bij Nederlandse kinderen circa 2% en 

bij Turkse en Marokkaanse kinderen circa 8%.

Overgewicht neemt toe met de leeftijd

Tabel 4.1 toont door de GGD verzamelde 

gegevens over overgewicht in de regio 

Zaanstreek- Waterland. Het overgewicht 

van de jongeren is gemeten en geeft daar-

om een betrouwbaar beeld. Het overge-

wicht van de volwassenen en de ouderen is 

gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens 

over lengte en gewicht. Omdat mensen 

geneigd zijn hun lengte te overschatten 

en hun gewicht te onderschatten, leiden 

deze zelfgerapporteerde gegevens meestal 

tot een onderschatting van het percentage 

mensen met overgewicht. 

Het percentage inwoners met overgewicht 

neemt toe met de leeftijd; van 12% bij de 

5-jarigen tot 59% bij de 65-plussers (zie ook 

figuur 4.1). Er is een duidelijk verband tussen 

overgewicht en opleiding. Volwassenen met 

een lage opleiding hebben veel meer kans 

op overgewicht dan volwassenen met een 

hoge opleiding.
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Tabel 4.1 Overgewicht in de regio Zaanstreek-Waterland (Bron: Preventief Gezondheidsonderzoek 

Jeugdgezondheidszorg schooljaar 2010, Volwassenen en Senioren Gezondheidsenquête 2009).

*Significant verschil tussen kenmerken
a) Op basis van metingen door de Jeugdgezondheidszorg   b) Op basis van zelfgerapporteerde gegevens   c) VO = Voortgezet Onderwijs 

Overgewicht  
(inclusief ernstig 
overgewicht) (%) 

Ernstig  
overgewicht (%)

Kinderen en jongerena 5-jarigen 12 3

groep 7 18 3

klas 2 VOc 16 3

Volwassenenb Allen 47 12

Man 53* 12

Vrouw 42* 12

19 - 35 jaar 32* 8*

35 - 50 jaar 47* 12

50 - 65 jaar 61* 15*

Opleiding laag 56* 15

Opleiding midden 45 10

Opleiding hoog 39 9

Seniorenb Allen 59 15

Man 60 13*

Vrouw 58 18*

65 - 75 jaar 59 15

75 - 85 jaar 60 16

85 - plus 54 15

Opleiding laag 60 16

Opleiding midden 54 13

Opleiding hoog 54 11
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Figuur 4.1 Percentage (ernstig) overgewicht in de regio Zaanstreek-Waterland op verschillende  

leeftijden. 

Figuur 4.2 laat zien dat, conform het landelijk beeld, ook in Zaanstreek-Waterland overgewicht het 

meest voorkomt bij jeugdigen met een Turkse achtergrond.

 

PGO-5

70

60

50

40

30

20

10

   0

%

(ernstig) overgewicht Zaanstreek-Waterland

overgewicht (incl. obesitas) overgewicht obesitas

PGO-groep
7

PGO klas 2 Volwassenen Senioren

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Totaal

%

NL S A/A T

Overgewicht Obesitas

MA O-W O-NW

14
13

15
11

29

14
10

18

3

4

5

13

0

2
2

3

Figuur 4.2 Percentage tweedeklassers van het voortgezet onderwijs met (ernstig) overgewicht naar 

etniciteit. (Bron: Preventieve Gezondheids Onderzoeken Jeugdgezondheidszorg schooljaar 2010)

NL: Nederlands, S: Surinaams, A/A: Antilliaans/Arubaans, T: Turks, MA: Marokkaans, O-W: Overig-westers, O-NW: Overig niet-westers.
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Tabel 4.2 toont de overgewichtcijfers voor de afzonderlijke gemeenten in Zaanstreek-Waterland. In 

de meer stedelijke gemeenten lijkt overgewicht bij inwoners van 18 jaar en ouder iets vaker voor 

te komen dan in de plattelandsgemeenten in de regio. Overgewicht bij kinderen komt in Zaanstad 

meer voor dan in de rest van de regio. Binnen Zaanstad zijn vooral de niet-westers allochtone kin-

deren te zwaar. In Landsmeer en Wormerland komt bij jeugdigen in klas 2 vaker overgewicht voor 

vergeleken met gemiddeld in de regio Zaanstreek-Waterland. 

Tabel 4.2 Percentage inwoners met (ernstig) overgewicht, voor de regio ZW en naar gemeente. 

4.2.2 Leefstijlfactoren

4.2.2.1 Activiteit: bewegen en sport

Er sterven in Nederland jaarlijks ruim 8.000 mensen (dit is 6% van alle sterfgevallen) doordat zij 

te weinig aan lichamelijke activiteit doen. Daarnaast is lichamelijke inactiviteit verantwoordelijk 

voor een aanzienlijk deel van de gevallen van coronaire hartziekten. Wanneer iedereen voldoende 

zou bewegen zou de gemiddelde levensverwachting voor alle 40-jarige Nederlanders met 0,5 jaar 

toenemen, waarvan 0,1 jaar ziektevrij. Mensen die te weinig bewegen, verliezen gemiddeld  

1,2 gezonde levensjaren waarvan 0,9 levensjaren door vroegtijdige sterfte en 0,3 door verlies 

aan kwaliteit van leven (Hoeymans et al., 2010).

PGO 5 jaar PGO groep 7 PGO klas 2 VO Volwassenen Senioren

Regio ZW 12 18 16 47 59

Beemster 10 15 17 43 56

Edam-Volendam 14 12 9 44 61

Purmerend 12 17 12 47 62

Waterland 8 12 11 42 55

Zaanstad 14 21 19 49 58

Landsmeer 5 15 21 45 a 57 a

Oostzaan 7 15 9 45 a 57 a

Wormerland 11 14 19 45 a 57 a

Zeevang 8 9 4 45 a 57 a
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Overgewicht bij kinderen is gemeten tijdens de verschillende PGO’s.  (Bron: Preventief Gezondheidsonderzoek  
Jeugdgezondheidszorg schooljaar 2010). De percentages bij volwassenen en senioren zijn op basis van zelfrapportage.
a Percentage overgewicht op platteland in Zaanstreek-Waterland
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De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is in 1998 geformuleerd en afgeleid van  

internationale richtlijnen. De norm verschilt per leeftijdsgroep:

- Jongeren tot 18 jaar: dagelijks één uur tenminste matig intensieve activiteit waarbij de 

activiteiten minimaal 2 maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van  

lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie);

-  Volwassenen (18 tot en met 55 jaar): een half uur tenminste matig intensieve lichamelijke 

activiteit op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week;

-  55-plussers: een half uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit gedurende 

tenminste vijf dagen, bij voorkeur alle dagen van de week; voor niet-actieven, zonder of met 

beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol, ongeacht duur, intensiteit 

frequentie of type.

Om na te gaan of iemand voldoet aan de NNGB is een uitgebreide vragenlijst nodig. Daarvoor is in 

de monitors van de GGD te weinig ruimte. Daarom is met andere maten bepaald hoeveel inwoners 

van de regio bewegen. 

Groot deel van de bevolking beweegt te weinig

In Nederland voldoet 55% van de bevolking van 12 jaar en ouder aan de norm gezond bewegen.  

In Zaanstreek-Waterland is dit aandeel met 57% niet significant groter.

Van de 4 tot en met 11 jarigen voldoet 83% niet aan de beweegnorm, is ruim een kwart geen lid 

van een sportclub en gaat 17% (bijna) nooit lopend of fietsend naar school. Binnen de regio is geen 

verschil tussen gemeenten wat betreft de beweegnorm. Kinderen in Zaanstad zijn vaker geen lid 

van een sportclub. Verder gaan leerlingen uit Beemster, Waterland en Zeevang vaker niet fietsend 

of lopend naar school (figuur 4.3)

Figuur 4.3 Lopend of fietsend naar school, 4 t/m 11 jarigen
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Van de tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs beweegt twee op de vijf te weinig. Vooral 

scholieren in Zaanstad bewegen te weinig. In Zaanstreek-Waterland is bijna een derde van de scholieren 

geen lid van een sportclub. Scholieren uit Zaanstad zijn vaker geen lid van een sportclub. Bijna een kwart 

van de scholieren gaat niet elke dag lopend of fietsend naar school. In de regio gaan vooral scholieren uit 

Beemster, Waterland en Zeevang niet dagelijks met de fiets of lopend naar school (figuur 4.4). 

Twee op de vijf volwassenen en senioren (42%) in Zaanstreek-Waterland bewegen te weinig. Bij de 

volwassenen zijn het vooral de mannen die te weinig bewegen. Laagopgeleide volwassenen bewegen 

meer dan midden- en hoogopgeleide volwassenen. Bij senioren gaat vooral leeftijd een rol spelen bij 

het behalen van de beweegnorm. Van de 65- tot 75-jarigen beweegt 34% onvoldoende, bij de 85-plussers 

is dit percentage gestegen tot 65%. In Beemster voldoen meer volwassenen en senioren aan de 

beweegnorm vergeleken met de regio. Senioren uit Waterland voldoen ook vaker aan de beweegnorm. 

Tabel 4.3 Beweegitems per leeftijdsgroep (%)

%

Voldoet niet aan de beweegnorm 4 – 11 jarigen 83

Heeft minder dan 7 uur lichamelijke activiteit per week Middelbare scholieren 40

Beweegt minder dan 5 dagen per week 30 minuten Volwassenen 42

Senioren 42

Niet elke dag lopen/fietsen naar school 4 – 11 jarigen 17

Middelbare scholieren 23

Geen lid van een sportsportvereniging 4 – 11 jarigen 28

Middelbare scholieren 31
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Figuur 4.4 Lichamelijke activiteit per gemeente, middelbare scholieren
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4.2.2.2 Voeding

Voeding levert energie, bouwstoffen en regulerende stoffen. Voedingsstoffen zijn nodig om nieuwe 

weefsels en cellen te kunnen vormen of hun structuur en functie te onderhouden. Een ongezond 

voedingspatroon is onder andere een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, voor 

diabetes mellitus type 2, voor osteoporose en voor een aantal kankers. In Nederland zijn jaarlijks 

circa 40.000 gevallen van hart- en vaatziekten en kanker en circa 12% van de sterfgevallen is te 

wijten aan een ongezonde voeding. Daarnaast kan ongezonde voeding leiden tot overgewicht dat 

op zijn beurt weer allerlei nadelige effecten op de volksgezondheid heeft (Eysink, 2010). Om het 

risico op ziekten als hart- en vaatziekten en kanker te beperken wordt aanbevolen om dagelijks  

200 gram groente en 2 stuks fruit te eten. In de vragenlijsten die de GGD gebruikt om de groente- 

en fruitconsumptie te bepalen wordt gevraagd naar op hoeveel dagen groente en fruit wordt 

gegeten en is de grootte van de porties buiten beschouwing gelaten (Gezondheidsraad, 2006).

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de consumptie van groente en fruit verontrustend laag is.  

Gemiddeld eten jongvolwassenen (19 – 30 jaar) 100 gram fruit en 100 gram groente per dag.  

Voor fruit haalt 7% de aanbevolen hoeveelheid van 200 gram per dag, slechts 2% eet 150 gram 

groente per dag. Geen van de jongvolwassenen eet dagelijks 200 gram groente, terwijl de  

aanbevolen hoeveelheid 150 tot 200 gram per dag is (Hulshof et al., 2003).

Tussen 1987 en 1997 is de consumptie van groente en fruit gedaald. Ook de hoeveelheid van de 

meeste microvoedingsstoffen die mensen binnenkrijgen via de voeding is in die periode gedaald. 

Wel heeft de vetconsumptie zich in gunstige zin ontwikkeld. Door verschillen in gebruikte methoden 

is een vergelijking van recente trends niet mogelijk. De consumptie van groente en fruit is in 2003 

en 2005/2006 echter nog altijd te laag en de consumptie van verzadigde vetzuren nog altijd te 

hoog (Ocké & Harbers, 2009). 

Groente- en fruitconsumptie te laag

Een derde van de kinderen in Zaanstreek-Waterland eet onvoldoende (niet dagelijks) fruit.  

In Edam-Volendam eten kinderen minder vaak fruit. De kinderen in Beemster en Landsmeer eten 

juist vaker fruit. Kinderen met laagopgeleide ouders eten vaker te weinig fruit. Bijna de helft  

van de 1 t/m 11 jarigen in de regio eet niet iedere dag groente. In Landsmeer is het percentage 

kinderen dat onvoldoende groente eet significant lager.

Van de scholieren eet 67% niet dagelijks fruit en eet 70% niet dagelijks groente. De consumptie van 

groenten is het meest ongunstig bij het vmbo-bkg, het vmbo-t en bij scholieren van Nederlandse 

afkomst. De consumptie van fruit schiet over de hele linie, zonder uitzondering, te kort. In Edam-

Volendam wordt het minst groente en fruit gegeten vergeleken met leerlingen in de regio.

In de regio Zaanstreek-Waterland voldoet ruim 90% van de volwassenen en 83% van de senioren 

niet aan de aanbeveling voor groente- en fruitconsumptie. Van degenen die wel dagelijks groente 

en fruit eten zal een aantal de aanbevolen hoeveelheid niet halen. Volwassenen in Beemster en 

Waterland eten vaker niet voldoende groente, volwassenen uit Edam-Volendam eten juist vaker 

voldoende groente. In het behalen van de fruitnorm is geen verschil tussen de gemeenten (tabel 4.4). 

Veel middelbare scholieren zonder ontbijt naar school

Het ontbijt is een belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon. Door te ontbijten wordt 

het concentratievermogen verhoogd. Daarnaast blijkt dat het heel moeilijk is alle voedingsstoffen 

in de juiste hoeveelheid binnen te krijgen als het ontbijt wordt overgeslagen. Goed ontbijten is 
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tevens belangrijk om een gezond gewicht te houden. Toch is het ontbijt vaak de eerste maaltijd 

die overgeslagen wordt door mensen die een poging doen om af te slanken. Ook een onregelmatig 

leefpatroon en tijdgebrek zijn bekende redenen om het ontbijt over te slaan. Het Voedingscentrum 

adviseert om minimaal 5 dagen per week te ontbijten (Voedingscentrum, 2011). 

In de regio ontbijt 3% van de 1 t/m 11 jarigen op minder dan 5 dagen per week. Tussen gemeenten, 

leeftijden en geslacht zijn geen verschillen in ontbijten. Wel blijkt dat onvoldoende ontbijten onder 

allochtonen vaker voorkomt. Van de scholieren ontbijt 19% minder dan 5 dagen per week. Meisjes, 

niet-westerse allochtonen, vierdeklassers en lageropgeleiden gaan het meest zonder ontbijt naar 

school. Scholieren uit Zaanstad gaan vaker zonder ontbijt naar school. Beemster, Edam-Volendam 

en Wormerland gaan minder vaak zonder ontbijt naar school. Van de volwassenen ontbijt 15% 

minder dan 5 dagen per week (tabel 4.4).

Tabel 4.4 Voedingsitems naar achtergrondkenmerken (%) 

Niet dagelijks  
groenten eten

Niet dagelijks 
fruit eten

Minstens 1 dag in de week  
zonder ontbijt naar school/werk

% % %

1 – 12 jarigen 46 33 3

Opleiding laag 45 37* 6*

Opleiding midden 51 39 3

Opleiding hoog 43 30* 2*

Middelbare scholieren 70 67 19

Vmbo 73* 69 24*

Havo/vwo 65* 63 13*

Volwassenen 74 82 15

Opleiding laag 80 78* 18

Opleiding midden 80 86* 17

Opleiding hoog 58* 81 7*

Senioren 72 56 Nb

Opleiding laag 75 56 Nb

Opleiding midden 70 64* Nb

Opleiding hoog 56* 47* Nb

*Significant verschil tussen opleidingsniveaus
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Borstvoeding beschermt moeder en kind

Borstvoeding is belangrijk voor baby’s. Moedermelk is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van 

kinderen en beschermt tegen ziekten. Bovendien komen er steeds meer aanwijzingen dat borst-

voeding beschermend werkt op het ontstaan van overgewicht. Naast het kind zijn er ook positieve 

effecten voor de moeder. Borstvoeding beschermt haar tegen reumatoïde artritis en mogelijk ook 

tegen borstkanker en eierstokkanker. Over het algemeen geldt dat het positieve effect groter is 

naarmate baby’s langer (uitsluitend) borstvoeding krijgen. De Wereld GezondheidsOrganisatie 

(WHO) en UNICEF adviseren vrouwen minstens zes maanden borstvoeding te geven om optimaal 

te profiteren van de gezondheidsvoordelen voor moeder en kind (Leent-Loenen, 2009). 

Ruim 80% van de moeders begint direct na de geboorte met het geven van borstvoeding. Het  

percentage zuigelingen dat op de leeftijd van drie maanden uitsluitend borstvoeding krijgt, is echter 

veel lager (30%). In nog sterkere mate geldt dit voor het percentage zuigelingen van vijf maanden 

(23%). Wel lijkt het er op dat het percentage zuigelingen dat uitsluitend borstvoeding krijgt op de 

eerste dag, na drie maanden en na zes maanden, de laatste jaren iets is gestegen. In vergelijking met 

de rest van Europa geven in Nederland relatief weinig moeders borstvoeding (Harbers & Wilk, 2006).

In de regio geeft 25% van de moeders zes maanden uitsluitend borstvoeding. Ook een kwart van 

de kinderen kreeg na de geboorte direct kunstvoeding. Hoogopgeleide moeders en allochtone 

moeders geven vaker zes maanden borstvoeding. In Edam-Volendam en Purmerend voldoet men 

minder vaak aan de aanbeveling van zes maanden uitsluitend borstvoeding. In Zaanstad wordt 

vaker zes maanden uitsluitend borstvoeding gegeven (figuur 4.5). 

Figuur 4.5 Moeder geeft zes maanden borstvoeding, per gemeente
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4.2.2.3 Genotmiddelengebruik

Rokers leven 4,1 jaar korter

Roken is een belangrijke determinant van gezondheid en de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige 

sterfte. In 2009 overleden in totaal ruim 19.000 mensen ten gevolge van een aantal aan roken  

gerelateerde aandoeningen, zoals longkanker, COPD, coronaire hartziekten, beroerte en hartfalen. 

Ten opzichte van niet-rokers verliezen rokers in Nederland gemiddeld 4,1 levensjaren en 4,6 gezonde 

levensjaren. Rokers hebben een slechtere kwaliteit van leven, meer ziekteverzuim en een hoger 

zorggebruik dan niet-rokers. In vergelijking tot andere leefstijlfactoren is voor roken de bijdrage 

aan de totale ziektelast het hoogst (Hoeymans et al., 2006; Van Gelder et al., 2010).

In de periode 2005-2008 rookte gemiddeld 29% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en 

ouder. In Zaanstreek-Waterland ligt dit percentage lager, namelijk op 25%. In Nederland rookt 7% 

van de bevolking van 12 jaar en ouder gemiddeld 20 of meer sigaretten of shagjes per dag en is 

daarmee een zware roker. Dit verschilt niet van Zaanstreek-Waterland (6%) (Mulder, 2010).

Aantal rokers daalt 

Het percentage volwassenen dat (wel eens) rookt daalde in de jaren tachtig van 40% tot ongeveer 

35%, stabiliseerde in de jaren negentig tot ongeveer 33%, en daalde vervolgens weer tot 28% in 

2004 (Zeegers & Zantinge, 2011). Het aandeel middelbare scholieren (12-16 jaar) dat rookt, toont 

eveneens een dalende trend: van 29% in 1996 tot 17% in 2007 (Monshouwer et al., 2008). Is deze 

trend ook in Zaanstreek-Waterland zichtbaar? Ja, waar er in 1993 nog 34% van de volwassenen 

rookt, is dit in 2009 gedaald tot 24%. Deze daling is het sterkst bij de 35-50 jarigen. Het aantal 

volwassen dat rookt verschilt nauwelijks tussen de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. 

In gemeente Waterland (17%) roken meer jongeren dan in de regio (9%).

Er is een sterke relatie tussen opleiding en rookgedrag: naarmate het opleidingsniveau afneemt, 

neemt het percentage rokers toe.

13% van de moeders rookte tijdens de zwangerschap

Roken tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Als de moeder rookt komen schadelijke stoffen 

zoals nicotine en koolmonoxide via de navelstreng in het bloed van het ongeboren kind. Roken 

tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op een miskraam en vroeggeboorte. Baby’s van moe-

ders die roken hebben gemiddeld een lager geboortegewicht en hebben een grotere kans op het 

overlijden door wiegendood (STIVORO, 2011).

Bij 13% van de kinderen onder de twaalf jaar rookte de moeder tijdens de zwangerschap. Hiervan 

is 3% tijdens de zwangerschap gestopt met roken. Bijna 6% van de moeders rookte af en toe en 4% 

iedere dag. Laagopgeleide moeders roken vaker tijdens de zwangerschap. In de gemeente Zaans-

tad wordt tijdens de zwangerschap vaker gerookt. 

Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel

Alcoholgebruik hangt samen met ongeveer zestig verschillende aandoeningen. Het heeft negatie-

ve effecten op bijna alle organen van het menselijk lichaam. Vrouwen zijn gevoeliger voor alcohol-

gerelateerde schade dan mannen; kinderen zijn gevoeliger dan volwassenen (Kuunders & van Laar, 

2009). Naast gezondheidsproblemen voor de drinker zelf (zoals leveraandoeningen en verhoogde 

kans op kanker) levert het ook risico’s op voor de omgeving (gezin en werk) en de maatschappij 

(verkeer en uitgaan). 
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Tachtig procent van de Nederlanders boven de 12 jaar drinkt wel eens alcohol, daarmee is alcohol 

het meest gebruikte genotmiddel. In de regio drinkt 85% van de volwassenen en 75% van de senioren. 

Tussen de 50 en 65 jaar wordt het meest gedronken (89%). Vanaf 65 daalt het alcoholgebruik,  

van de 85-plussers drinkt 64% wel eens alcohol. Meer volwassenen in de gemeenten Beemster, 

Edam-Volendam en Waterland drinken dan volwassenen in de regio.

Een vijfde van de drinkers is een overmatige of zware drinker

Overmatig alcoholgebruik leidt in Nederland jaarlijks tot circa 250 verkeersdoden. Overmatig alcohol-

gebruik draagt relatief sterk bij aan de totale ziektelast vergeleken met andere leefstijlfactoren. Over-

matig alcoholgebruik is verantwoordelijk voor 4,5% van de totale ziektelast in Nederland (Hoeymans et 

al., 2010; Kuunders & van Laar, 2010). In de periode 2005-2008 is in Nederland 18% van de bevolking 

van 12 jaar en ouder een overmatige of zware drinker. Onder overmatige drinkers wordt hier verstaan: 

personen die gemiddeld per dag minimaal twee (vrouwen) of drie (mannen) glazen alcohol drinken. 

Onder zware drinkers wordt verstaan: personen die minstens één keer per week zes of meer glazen 

alcohol op één dag drinken. Het percentage overmatige en zware drinkers in de regio Zaanstreek- 

Waterland (20%) wijkt niet significant af van het landelijke gemiddelde (Mulder, 2010).

Scholieren drinken te veel en te vaak

Bijna 6% van de ouders in Zaanstreek-Waterland geeft aan dat hun kind (8 t/m 11 jaar) in zijn/haar 

hele leven één keer of vaker alcohol heeft gedronken. Hoe ouder het kind, hoe groter de kans dat 

een kind ooit alcohol heeft gedronken (zie figuur 5.6). Jongens hebben volgens hun ouders vaker 

gedronken dan meisjes. Het percentage ooit alcohol gedronken is gelijk in alle gemeenten.

In de regio Zaanstreek-Waterland drinkt ruim een kwart van de tweedeklassers alcohol, terwijl  

zij een leeftijd hebben (13-14 jaar) waarop het gebruik van alcohol wordt afgeraden. Meer dan de 

helft van de vierdeklassers is een binge drinker; zij hebben in een periode van 4 weken bij minstens 

één gelegenheid vijf of meer glazen alcohol gedronken. Onder vmbo’ers zijn meer alcoholgebruikers 

en meer binge drinkers dan onder leerlingen op havo/vwo. In Edam-Volendam en Waterland 

drinken scholieren meer en vaker (Figuur 4.7). De gemiddelde leeftijd waarop leerlingen van  

het voortgezet onderwijs beginnen met het drinken van alcohol is 12,9 jaar.
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Van de volwassenen in Zaanstreek-Waterland drinkt 85% wel eens alcohol. Tussen de 50 en de 

65 jaar wordt het meest gedronken (89%). Vanaf 65 daalt het alcoholgebruik, van de 85-plussers 

drinkt 64% wel eens alcohol. In de gemeenten Beemster, Edam-Volendam en Waterland wordt 

door volwassenen meer gedronken dan in de regio.

In de regio is 15% van de volwassenen en 9% van de senioren een overmatige drinker.  

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het overmatige alcoholgebruik af.

 Figuur 4.7 Binge drinken per gemeente, middelbare scholieren.

Aantal alcoholintoxicaties jongeren in Zaanstreek-Waterland laatste jaren stabiel

Het aantal jongeren in Nederland dat met een alcoholintoxicatie of alcoholvergiftiging, door een 

kinderarts in een ziekenhuis is behandeld, is de afgelopen jaren gestegen. In de regio Zaanstreek-

Waterland is geen stijging waarneembaar. In totaal zijn er in de ziekenhuizen van Zaanstreek- 

Waterland (Zaans Medisch Centrum en het Waterland Ziekenhuis), in de periode van 2007-2010,  

81 jongeren opgenomen met een alcoholintoxicatie. De gemiddelde leeftijd is 15,3 jaar. Deze 

cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting omdat niet alle gevallen in het onderzoek betrokken 

zijn. Jongeren die buiten het ziekenhuis door een huisarts worden behandeld, of door een andere 

arts dan een kinderarts worden niet meegeteld (van Hoof et al., 2011). 

Tabel 4.5 Aantal alcoholintoxicaties in ziekenhuizen Zaanstreek-Waterland (2007-2010), jongeren

2007 2008 2009 2010

Nederland 297 337 500 684

Ziekenhuizen in Zaanstreek-Waterland 24 23 16 18
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Veel ouders weten niet dat hun kind drinkt

De houding van de ouders tegenover alcoholgebruik blijkt sterk gerelateerd te zijn aan het alcohol-

gebruik van hun kinderen. Ouders die alcoholgebruik door hun kind toestaan of er geen mening 

over hebben, vergroten de kans dat hun kind gaat drinken. Diverse studies hebben uitgewezen dat 

het stellen van duidelijke en strenge regels door ouders omtrent het alcoholgebruik, effectief is in 

het uitstellen van de leeftijd waarop tieners beginnen met drinken van alcohol. Ook is gebleken dat 

ouders het alcoholgebruik van hun kinderen veelal onderschatten. In werkelijkheid is het aantal 

glazen vaak 2-4 keer zo hoog als ouders denken (van der Horst, 2007). 

Aan de middelbare scholieren die wel eens alcohol drinken is gevraagd wat hun ouders ervan 

vinden dat ze wel eens alcohol drinken. Van de scholieren die wel eens alcohol drinken geeft 40% 

aan dat hun ouders het goed vinden, 12 % van ouders ‘zegt er niets van’, 17% ‘weet het niet’, 21% 

‘raadt het af’, 6% ‘vindt dat het minder moet’ en 5% verbiedt het. Van de leerlingen die jonger  

zijn dan 16 jaar en die wel eens alcohol drinken geeft 41% aan dat het door hun ouders wordt  

gedoogd: 29% van de ouders vindt het goed en 12% zegt er niets van. Bijna een kwart van de  

ouders (23%) weet niet dat hun kind drinkt, 25% raadt het af, 4% zegt dat het minder moet en  

7% verbiedt het kind alcohol te drinken.

Eén op de tien moeders drinkt alcohol tijdens de zwangerschap

Alcohol tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Onderzoek naar alcoholgebruik tijdens de 

zwangerschap wijst erop dat al bij één glas per dag het risico van miskramen en vroeggeboorte 

toeneemt. Ook kan deze hoeveelheid de latere psychometrische ontwikkeling van het kind ongunstig 

beïnvloeden. Zes glazen per dag tijdens de zwangerschap kan leiden tot ernstige aangeboren  

afwijkingen, zoals het Foetaal Alcohol Syndroom (STAP, 2011).

Bijna 9% van de moeders in de regio dronk alcohol tijdens de zwangerschap. Drinken tijdens de 

zwangerschap komt met name voor onder hoogopgeleide moeders en autochtone moeders. Het 

percentage moeders dat drinkt tijdens de zwangerschap is in Landsmeer (13%) hoger vergeleken met 

de regio Zaanstreek-Waterland. In Purmerend (7%) en Edam-Volendam (5%) is dit percentage lager.

Drugs kan leiden tot concentratie- en geheugenproblemen en verslaving

Drugsgebruik heeft invloed op de gezondheid. Cannabisgebruik gaat vaak samen met gebruik  

van andere verslavende middelen en een risicozoekende leefstijl (drop-out, vandalisme), vooral  

bij excessief en problematisch gebruik van cannabis.

Het risico van afhankelijkheid neemt toe bij langdurig frequent gebruik. Overmatig gebruik van 

cannabis kan leiden tot een verlaagd reactie- en concentratievermogen en heeft een negatieve 

invloed op het kortetermijngeheugen. Bij reeds kwetsbare personen kan regelmatig gebruik leiden 

tot psychoses. Jongeren die softdrugs gebruiken, hebben over het algemeen meerdere risicovolle 

leefstijlkenmerken (spijbelen, crimineel gedrag, ander middelengebruik). 

De meeste harddrugs zijn sterk verslavend, sommige drugs zowel lichamelijk als geestelijk  

(zoals heroïne), andere waarschijnlijk alleen geestelijk (zoals cocaïne) (van Laar, 2010).

Landelijke daling van cannabisgebruik bij middelbare scholieren

Landelijk gebruikte in 2005 3% van de volwassenen (15 tot en met 64 jaar) cannabis en minder 

dan 1% harddrugs in de maand voorafgaand aan het onderzoek. Deze percentages zijn sinds 1997 

stabiel (van Laar, 2010). Van de middelbare scholieren gebruikte in 2007 8% cannabis in de maand 
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voorafgaand aan het onderzoek. Het aandeel cannabisgebruikers onder middelbare scholieren 

vertoont sinds 1996 een licht dalende lijn (Monshouwer, 2008).

In Zaanstreek-Waterland heeft 8% van de middelbare scholieren en 3% van de volwassenen in  

de vier weken voorafgaand aan het onderzoek cannabis gebruikt. Vmbo-leerlingen hebben in de 

afgelopen maand vaker softdrugs gebruikt dan havo/vwo-leerlingen. Het softdrugsgebruik onder 

volwassenen lijkt, vergeleken met 2005, iets afgenomen te zijn: van 3,8% in 2005 naar 2,5% in 2009. 

In de vier weken voorafgaand aan het onderzoek heeft 2% van de scholieren en 1% van de volwas-

senen harddrugs gebruikt. Drugsgebruik komt het meest voor onder leerlingen van klas vier en 

volwassenen van 19 tot 35 jaar. 

4.2.2.4 Seksueel gedrag

Van onveilig vrijen is sprake als men onbeschermde geslachtsgemeenschap, anale of orale seks 

heeft met seksueel ervaren personen en/of met personen die intraveneus drugs gebruik(t)en.  

Door dergelijk risicogedrag kunnen ziekteverwekkers worden overgedragen en kunnen seksueel 

overdraagbare aandoeningen (soa) ontstaan. Bovendien kan men via seksueel contact besmet 

raken met het humaan papillomavirus, dat mede een bepalende factor is voor het ontstaan  

van baarmoederhalskanker (Nobbenhuis et al., 1999). Daarnaast kan onveilig vrijen leiden tot 

ongewenste zwangerschappen (Bakker, 2010).

Het percentage scholieren dat ervaring heeft met geslachtsgemeenschap is gestegen van 24%  

in 1995 naar 30% in 2004. De gemiddelde leeftijd voor de eerste keer geslachtsgemeenschap  

blijft gelijk (rond de 17 jaar). Sinds 1995 is bij middelbare scholieren het condoomgebruik bij de 

eerste keer geslachtsgemeenschap toegenomen van 70% naar 76%. Het percentage scholieren  

dat helemaal niets gebruikt is gelijk gebleven (15%) (de Graaf et al., 2005; Brugman et al., 1995). 

Wat anticonceptiegebruik en seksueel gezond gedrag betreft doen Nederlandse scholieren het 

opvallend goed, vergeleken met scholieren in andere landen (Bakker et al., 2009).

De helft van de middelbare scholieren in Zaanstreek-Waterland vrijt wel eens onveilig

Van de middelbare scholieren in de regio Zaanstreek-Waterland heeft 23% geslachtsgemeenschap 

gehad. Jongens hebben vaker geslachtsgemeenschap gehad dan meisjes (26% versus 21%).  

Ook is er een verschil tussen vmbo en havo/vwo scholieren. Van de vmbo-bkg leerlingen heeft 30% 

geslachtsgemeenschap gehad, van de vmbo-t leerlingen 28% en van de havo/vwo leerlingen 16%. 

Van alle scholieren die geslachtsgemeenschap hebben gehad, heeft 55% dit met verschillende 

partners gehad. Bijna de helft van de leerlingen vrijt wel eens onveilig, dat wil zeggen zonder  

condoom (44%). Meisjes en leerlingen uit klas 4 gebruiken vaker geen condoom. Scholieren uit 

Oostzaan hebben vaker geslachtsgemeenschap zonder condoom gehad vergeleken met de regio 

(71% versus 44%). Van de leerlingen die niet altijd een condoom gebruiken (44%) en dus (soms) 

onveilig vrijen, denkt 85% geen risico te lopen op een soa. Anders gezegd: 8,5% van alle leerlingen 

loopt kans op een soa zonder dat zij zelf die inschatting maken.

4.2.3 Fysieke omgeving
Naast persoonsgebonden, leefstijlfactoren en sociale leefomgeving is ook de fysieke leefomgeving 

van invloed op de gezondheid. Fysieke omgeving omvat zowel het binnen- als buitenmilieu.  

Uit Europees onderzoek, waarbij negen milieufactoren zijn onderzocht, blijkt dat ongeveer 3-7% 

van de totale ziektelast wordt veroorzaakt door milieufactoren (Hänninen & Knol, 2011).  

 Hoofdstuk 4 Determinanten van gezondheid

 Hoofdstuk 4 Determinanten van gezondheid

blz. 64

blz. 64



Onze gezondheid vandaag en morgenGGD Zaanstreek-Waterland

Van deze milieufactoren draagt de blootstelling aan luchtverontreiniging het meeste bij aan  

de ziektelast, gevolgd door passief roken, transportgeluid en radon (Hoeymans, 2010). 

4.2.3.1 Wonen 

De kwaliteit van de woonomgeving wordt beschouwd als een factor die van invloed is op de  

gezondheid. 

Meeste inwoners tevreden met woonomgeving

In de regio Zaanstreek-Waterland is de woningvoorraad als volgt verdeeld: 44% van de woning-

voorraad is huurwoning en 56% is eigen woning. Dit percentage verschilt per gemeente, van 21% 

huurwoningen in Zeevang tot 52% huurwoningen in Zaanstad (CBS-Statline, 2011). Nederlanders 

zijn over het algemeen tevreden met de woonomgeving, meer dan 84% is tevreden. Per gemeente 

verschilt het percentage, in Zaanstad is men relatief minder tevreden met de woonomgeving 

vergeleken met Nederland, in Zeevang is men meer tevreden (Tabel 4.6) (Deuning, 2010). Dat 

inwoners uit de meer stedelijke gemeenten over het algemeen het minst tevreden zijn met hun 

woonomgeving wil echter niet zeggen dat in ieder stedelijk gebied de tevredenheid lager is. Het 

is heel goed mogelijk dat er verschillen bestaan in de mate van tevredenheid tussen buurten of 

deelgemeenten binnen deze gebieden.

Tabel 4.6 Percentage bewoners dat tevreden is met de woonomgeving

Meeste senioren vinden hun woning geschikt

De meeste, zelfstandig wonende, senioren vinden hun woning geschikt, namelijk 86%.  

Twee procent van de senioren in deze regio vindt de woning niet geschikt en 12% vindt de woning 

op sommige punten wel geschikt, op andere punten niet.

Tevreden met woonomgeving (%)

Nederland 85

Beemster 91

Edam-Volendam 86

Landsmeer 85

Oostzaan 91

Purmerend 88

Waterland 89

Wormerland 87

Zaanstad 81*

Zeevang 100*
* significant verschil
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4.2.3.2 Binnenmilieu

Gemiddeld zijn mensen 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning. Verschillende 

factoren beïnvloeden het binnenmilieu van woningen zoals: bouwwijze, gebruikte bouwmaterialen, 

ventilatie- en verwarmingsvoorzieningen, ventilatiegedrag, aanwezigheid van huisdieren, roken, 

verkeer en van nature voorkomende stoffen (radon). In het binnenmilieu komen verschillende stof-

fen voor die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De gezondheidsgevolgen van een slecht 

binnenmilieu zijn dan ook zeer divers en variëren van klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en 

geïrriteerde ogen tot (verergering van) astma en hart- en vaatziekten (Jongeneel, 2010). 

Meeroken kan dodelijk zijn

Roken is de sterkste vervuiler van de binnenlucht. Passief roken, ofwel blootstelling aan omgevings- 

tabaksrook, verhoogt het risico op longkanker en hart- en vaatziekten met circa 20% tot 30% ten 

opzichte van mensen die niet aan tabaksrook worden blootgesteld. Bij kinderen leidt passief roken 

tot een grotere kans op (ernstige) infecties en luchtwegsymptomen. In Nederland is meeroken 

jaarlijks verantwoordelijk voor enkele duizenden sterfgevallen (Gezondheidsraad, 2003).

In de regio Zaanstreek-Waterland is 10% van de 0 tot en met 11 jarigen en 28% van de middelbare 

scholieren thuis blootgesteld aan tabaksrook. Blootstelling aan tabaksrook thuis komt meer voor 

naarmate de jongeren ouder zijn en naarmate het opleidingsniveau lager is. In de gemeente  

Zaanstad worden relatief veel 0 tot en met 11 jarigen en middelbare scholieren thuis blootgesteld 

aan tabaksrook in vergelijking met de regio.

Schimmel en vochtplekken in een kwart van de woningen

Vocht in het binnenmilieu kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld koken, douchen en afwassen. 

Wanneer er onvoldoende geventileerd wordt zullen er vochtproblemen ontstaan in de woning. 

Vocht kan naast de vermindering van het woongenot, indirect leiden tot gezondheidsklachten bij 

personen die overgevoelig zijn voor huisstofmijt en schimmels. In een vochtige woning voelt een 

schimmel zich thuis en veel mensen zijn allergisch voor huisstofmijt. Er komt meer schimmel voor 

in vochtige woningen waarvoor mensen allergisch kunnen zijn. Het is nog onduidelijk of vocht in 

het binnenmilieu al aanwezige luchtwegaandoeningen bij mensen alleen verergert, of dat vocht 

deze aandoeningen ook direct kan veroorzaken (RIVM, 2011).

Onderzoek naar zichtbare schimmel in woningen laat zien dat 9% van de woningen, last van schimmel 

heeft. Vochtproblemen in ditzelfde onderzoek komen bij 6-16% van Nederlandse woningen voor. 

Deze cijfers zijn echter wel afhankelijk van het bouwjaar van de woning (RIVM, 2011). In het jaar 

2005 heeft 28,3% van de huishoudens in de regio Zaanstreek-Waterland het afgelopen jaar 

schimmel- of vochtplekken gehad in de woning. Bij de meeste kwam deze schimmel of vocht  

voor in de badkamer of douche (Plevier & Mulder, 2006).

Ventilatie onvoldoende

Voldoende ventilatie zorgt ervoor dat verse lucht van buiten naar binnen wordt gevoerd, en ge-

bruikte lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Hierdoor wordt er voorkomen dat bepaalde 

stoffen zich ophopen in het binnenmilieu. Een goede ventilatie is afhankelijk van meerdere factoren, 

zo is het type woning en het ventilatiesysteem bepalend voor de standaard ventilatie, maar ook 

het gedrag van bewoners speelt een grote rol in de ventilatie van de woning (RIVM, 2011). In 

de regio Zaanstreek-Waterland ventileert tussen de 55% en 68% van de inwoners niet continu.  

In de woonkamer is de ventilatie het slechtst (Plevier, 2006).
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Bij de landelijke overheid is het verbeteren van het binnenmilieu op scholen en kindercentra een 

speerpunt. Als indicator van het binnenmilieu wordt koolstofdioxide (CO
2
) gebruikt. Wanneer de 

concentratie hoog is, is dit een aanwijzing dat stoffen zich ophopen in het binnenmilieu (RIVM, 

2011). Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de CO
2
-concentraties in Nederlandse scholen 

vaak te hoog is. In naar schatting 80-88% van alle leslokalen voldoet de binnenlucht niet aan de 

referentiewaarde (1200 ppm CO
2
) die in de regelgeving gehanteerd wordt voor de minimum-

kwaliteit. Uit onderzoek in 60 kinderdagverblijven blijkt dat in 69% van de gevallen de grens van 

1000 ppm wordt overschreden in de verblijfsruimten, gemiddeld 25% van de gebruikerstijd  

(Jongeneel, 2009). Voor kinderdagverblijven wordt een grens van 1000 ppm als indicatie aan-

gehouden. Deze waarde is gekozen omdat in kinderdagverblijven jonge kinderen verblijven die 

niet goed kunnen aangeven hoe zij zich voelen en bovendien gevoeliger zijn dan oudere kinderen 

of volwassenen. Bij te weinig ventilatie in klaslokalen kunnen klachten als geurhinder, oogirritatie, 

hoofdpijn, meer dan normale vermoeidheid en slechtere leerprestaties van kinderen voorkomen. 

Harde bewijzen hiervoor ontbreken echter nog (Meijer et al., 2007). 

Radon concentratie stijgt maar is wel laag vergeleken met Europa

Radon is een natuurlijk radioactief gas dat straling afgeeft. Omdat radon een edelgas is, kan het 

vrijkomen uit de bodem of bouwmaterialen die uit bodemmateriaal zijn gemaakt. In Nederland 

zijn vooral de bouwmaterialen van belang. In Nederland wordt naar schatting 40% van de bloot-

stelling aan ioniserende straling binnenshuis opgelopen (Bader et al., 2010). Radongas kan via de 

kruipruimte en vanuit minerale bouwmaterialen als beton, cellenbeton en kalkzandsteen in de 

woning terecht komen. De constructie, de gebruikte bouwmaterialen en de ventilatie beïnvloeden 

de radonconcentratie in huis. Dit gas kan na inademing het longweefsel beschadigen. Op termijn 

kan daardoor longkanker ontstaan. Mensen worden vooral binnenshuis aan radon blootgesteld. 

Niet alleen zijn we meer binnen dan buiten, maar ook is de radonconcentratie binnen ruwweg een 

factor tien hoger dan buiten. Blootstelling aan radon leidt tot naar schatting 800 extra gevallen 

van longkanker per jaar (Gezondheidsraad, 2000). Vooral rokers lopen een risico, omdat roken het 

effect van radon versterkt (Jongeneel, 2010). In Nederland bestaat er geen wettelijk grenswaarde 

voor radon in de binnenlucht. Het beleid van de Nederlandse overheid richt zich erop de gemiddelde 

radonconcentratie en de bijdrage aan de dosis door externe straling binnenshuis te handhaven 

op het huidige niveau (‘standstill’) (RIVM, 2007). In Nederland bestaan slechts beperkte regionale 

verschillen in blootstelling aan ioniserende straling. Er is enig verschil door verschillende bodem-

soorten, maar de verschillen zijn in Nederland aanzienlijk kleiner dan in de ons omringende landen 

(Pruppers et al., 2010).

4.2.3.3 Buitenmilieu

De kwaliteit van de leefomgeving is van belang voor onze gezondheid en voor de leefbaarheid.  

De kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door de aanwezigheid van gezonde en prettige 

elementen zoals groen, veiligheid of een mooie omgeving en van ongezonde en onprettige  

elementen zoals luchtvervuiling, geluidshinder of geurhinder. Deze milieufactoren kunnen op 

verschillende manieren van invloed zijn op de gezondheid. 

Een op de tien volwassenen heeft hinder van geur

Industrie, verkeer, landbouw en huishoudens zijn factoren die zorgen voor stankoverlast.  

De grootste hinder wordt ondervonden door de industrie en landbouw (VROM, 2006). Gezond-

heidsklachten als gevolg van stank zijn hoestbuien, hoofdpijn of een verstoorde ademhaling. 
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Uit het woononderzoek van 2006 is gebleken dat ongeveer 7% van de Nederlandse inwoners vaak 

last heeft van stank in de woonomgeving. Met name de gemeenten rondom de grote steden in de 

Randstad scoren significant boven het gemiddelde (VROM, 2006). In 2009 ondervond 12% van de 

volwassenen van de gemeente Zaanstreek-Waterland geuroverlast. In Edam-Volendam en Water-

land wordt minder geurhinder ervaren vergeleken met de regio, in Zaanstad wordt relatief meer 

geurhinder ervaren (Mulder & Graaman, 2009).

Meeste geluidshinder door weg- en vliegverkeer

Nederland is een dichtbevolkt land en waar veel mensen wonen is veel lawaai. De geluidsbelasting 

zal de komende jaren toenemen. Dit is het gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid, de voort-

gaande verstedelijking en de hiermee samenhangende groei van het verkeer. Blootstelling aan 

(ongewenst) geluid kan uiteenlopende effecten op de gezondheid hebben. Hierbij kan onderscheid 

gemaakt worden tussen welzijnseffecten, zoals hinder en slaapverstoring, en klinische gezond-

heidseffecten, zoals hart- en vaatziekten. Daarnaast heeft lawaai een negatieve invloed op de  

leerprestaties van kinderen (van Kempen, 2011; Passchier-Vermeer et al., 1993; Europees parlement 

en de Europese Unie, 2002; Berglund et al., 1999; Gezondheidsraad, 1994; Gezondheidsraad 

2004a; WHO, 2009; WHO/JRC, 2011; Gezondheidsraad, 1999) 

In 2009 had 29% van de volwassenen in de regio Zaanstreek-Waterland hinder van geluid.  

De geluidshinder in de verschillende gemeenten varieert van 18% tot 35% (figuur 4.8).

Figuur 4.8 Ernstige geluidshinder, volwassenen (bron tabellenboek GGD, 2009)

De belangrijkste bron van geluidshinder is bromfietsen/scooters gevolgd door vliegtuigen en het 

verkeer (op wegen waar niet harder dan 50 km/uur gereden mag worden).

Fijnstofnorm wordt niet overschreden

Verschillende bronnen brengen vervuilende stoffen in de lucht. De belangrijkste bron van lucht-

vervuiling in de regio Zaanstreek-Waterland is verkeer. Maar ook uitstoot door industrie draagt  

hier aan bij. Huishoudens zorgen ook voor luchtverontreiniging. Huishoudelijke bronnen zijn  

onder meer gaskachels, CV-ketels, geisers en gasfornuizen.
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Luchtverontreiniging bestaat uit allerlei stoffen, zoals stikstofdioxide, fijn stof (PM10 en PM 2,5) en 

roet. Deze luchtvervuiling kan effecten hebben op vooral de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. 

Luchtvervuiling leidt tot verhoogde gezondheidsrisico’s voor vooral kinderen, ouderen of mensen 

die al een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekte hebben. Het gaat daarbij om verergering van 

de klachten, bijvoorbeeld hevigere of meer astma-aanvallen of verminderde longfunctie. 

De minimale kwaliteit van de buitenlucht is vastgelegd in de wet Milieubeheer. Het Landelijk 

Meetnet Luchtkwaliteit meet continue, via 60 stations in Nederland de luchtkwaliteit. Voor twee 

stoffen die deel uitmaken van het mengsel luchtvervuiling zijn normen vastgelegd. Voor zowel NO
2
 

als PM10 geldt een norm (de zogeheten grenswaarde) van 40 µg/m3. Er gelden ook Europese regels 

zoals een (toekomstige) norm voor PM 2,5.

De norm voor langdurige blootstelling aan fijnstof is in 2009 in Nederland alleen zeer plaatselijk 

overschreden, bijvoorbeeld langs drukke straten of snelwegen en in de buurt van op- en overslag-

bedrijven en grote stallen. In de regio Zaanstreek-Waterland worden de norm voor fijnstof niet 

overschreden (Velders, 2010). 

 

Gezondheidseffecten van verkeersgerela-

teerde uitstoot steeds aannemelijker

Stikstofdioxide komt bij alle verbrandings- 

processen vrij door de reactie van de in de 

lucht aanwezig stikstof met zuurstof.  

In het gemotoriseerde verkeer zijn met 

name de dieselmotoren een belangrijke bron 

van deze uitstoot. Stikstofdioxide is bij de 

huidige concentraties niet schadelijk voor 

de gezondheid. Wel is stikstofdioxide een 

sterke indicator voor alle verkeersgerela-

teerde uitstoot. Dit houdt in dat we samen 

met stikstofdioxide nog een heleboel andere 

stoffen inademen die we niet goed kun-

nen meten maar die wel een effect op onze 

gezondheid hebben. We gebruiken daarom 

stikstofdioxide als maat voor alle uitstoot 

door het verkeer. 

Figuur 4.10 geeft een beeld van de jaar-

gemiddelde concentratie van NO
2
 in 2009. 

De norm voor de concentratie van NO
2
 is in 2009 langs drukke verkeerswegen in vooral de Randstad 

overschreden. De concentratie van NO
2
 bleef in 2009 in het overgrote deel van Nederland onder 

de norm van de Europese Unie voor het jaar gemiddelde (40 µg/m3). (Deuning, 2011). In de regio 

Zaanstreek-Waterland wordt de NO
2
 norm niet overschreden (Velders, 2010).
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Figuur 4.10 Jaargemiddelde stikstofconcentratie in 2009

4.2.4 Sociale omgeving

4.2.4.1 Sociale contacten

Sociale omgeving verwijst naar de sociale context waarin mensen leven. Het is opgebouwd uit de 

groepen waartoe men hoort of waarmee men zich in sociaal opzicht verbonden voelt, zoals familie, 

de buurt waarin men woont en de werkomgeving. Het hebben van voldoende en bovenal goede 

sociale relaties heeft een gunstig effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de levens-

duur. Mensen met een goed sociaal netwerk ontvangen en geven meer sociale steun. Een gebrek 

aan sociale contacten kan mensen kwetsbaar maken. Het kan leiden tot lichamelijke klachten en 

tot een hogere zorgconsumptie (Ruijsbroek & Droomers, 2008).

Voor jongeren zijn ouders en school de belangrijkste actoren in de sociale omgeving. Ouders spelen 

een belangrijke rol in de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving. De kennis en houding van 

ouders over wat gezond is en de regels en afspraken die zij in de opvoeding hanteren, zijn van grote 

invloed op de leefstijl van hun kinderen. Doordat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen 

op school, heeft school eveneens een grote invloed op hun ontwikkeling.

Meeste kinderen brengen tijd door met vrienden

In de week voorafgaand aan het onderzoek heeft 70% van de 8 tot en met 11 jarigen redelijk wat 

tijd doorgebracht met zijn of haar vrienden. 7% heeft geen tijd doorgebracht met zijn of haar 

vrienden, 5% bijna nooit en 19% soms.

  

90% tevreden over aantal vrienden

Veruit de meeste scholieren hebben het gevoel dat hun ouders hen (redelijk) begrijpen (91%) en 

van hen houden (97%). Leerlingen uit klas 4 hebben minder vaak het idee dat ouders hen (redelijk) 

begrijpen en van hen houden. Bijna alle scholieren zijn (redelijk) tevreden over het aantal 

vriend(inn)en dat zij hebben, 2% geeft aan niet genoeg vriend(inn)en te hebben, 9% rapporteert 

‘gaat wel’ en 90% zegt ‘ja’. Leerlingen uit klas 4 zijn minder tevreden met het aantal vrienden dat 
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zij hebben vergeleken met leerlingen uit klas 2. In Edam-Volendam zijn de scholieren minder 

tevreden over het aantal vrienden dat zij hebben.

Een op de tien volwassenen heeft weinig contact met familie

Negen procent van de volwassenen in Zaanstreek-Waterland heeft weinig contact met  

familieleden. Weinig contact wil zeggen dat zij minder dan 2 keer per maand contact hebben. 

Mannen hebben minder contact met hun familieleden dan vrouwen.

Van de volwassenen heeft 13% weinig contact met vrienden. 19 tot 35 jarigen hebben vaker 

contact met vrienden dan mensen in de oudere leeftijdsklassen. Laagopgeleiden hebben minder 

contact met vrienden. Bijna 1 op de 5 volwassenen in Zaanstreek-Waterland heeft minder dan 

twee keer per maand contact met de buren. Jongvolwassenen (19 – 35 jaar) hebben minder vaak 

contact met de buren dan de rest van de volwassenen.

Netwerken belangrijk voor het krijgen van steun

Met het ouder worden neemt het sociale netwerk af, waardoor ouderen meer risico lopen in 

een sociaal isolement terecht te komen. Verder is bij ouderen het sociale netwerk van belang als 

eventuele bron voor informele zorg. Sinds de komst van de Wmo wordt meer nadruk gelegd op de 

eigen verantwoordelijkheid van mensen. Als mensen hulpbehoevend worden, wordt verwacht dat 

zij in eerste instantie hulp zoeken in hun eigen netwerk. Informele zorg vanuit het sociale netwerk 

neemt dus een steeds belangrijkere plaats in. In de gezondheidsmonitor is een vragenlijst mee- 

genomen waarmee verschillende netwerktypes onderscheiden kunnen worden. Het onderscheiden 

van de netwerktypen wordt gedaan op basis van de volgende drie kenmerken: de nabijheid van 

naaste familie, mate van betrokkenheid en interactie met familie, vrienden en buren en het  

bezoeken van kerkelijke bijeenkomsten en bijeenkomsten van verenigingen. De verschillende  

netwerktypen staan in tekstblok 4.1 nader omschreven.

Tekstblok 4.1 Verschillende netwerktypen

Lokaal familieafhankelijk netwerk

Vooral gericht op vlakbij wonende familie-

leden, meestal kinderen, daarnaast weinig 

contacten, kleine homogene netwerken,  

hulp vooral van kinderen en buren.

Lokaal geïntegreerd netwerk

Nauwe betrekkingen met vlakbij wonende 

familieleden, maar ook met vrienden en 

buren, veel vrienden zijn tevens buren, lange 

woonduur en actieve betrokkenheid bij 

kerk en vrijwilligersorganisaties, grotere 

homogene netwerken, gebruiken minst 

professionele hulp.

Lokaal gereserveerd netwerk

Onregelmatig contact met één of enkele 

familieleden op niet al te grote afstand,  

op ‘zichzelf’, geringe betrokkenheid bij  

plaatselijke gemeenschap, hulp vooral  

van buren, klein netwerk.

Op wijdere samenleving gericht netwerk

Actieve relatie met familie (meestal  

kinderen) op enige afstand, goede relaties 

met vrienden en kennissen, betrokken bij 

plaatselijk verenigingsleven, ‘middle class’ 

karakter, hoger opleidingsniveau, grotere 

heterogene netwerken.

Op privacy gericht netwerk

Weinig familie dichtbij, weinig contact met 

buren, geringe plaatselijke betrokkenheid, 

kleinere netwerken, twee typen (onafhanke-

lijke stellen of eenzelvige teruggetrokken  

ouderen), laatste categorie doet groot  

beroep op professionele hulp.
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De verschillende typen netwerken kunnen een indicatie geven voor de aanwezigheid van potentiële 

informele hulpbronnen als de oudere hulpbehoevend wordt. Zo hebben ouderen met een familie-

afhankelijk, lokaal geïntegreerd of een op de wijdere samenleving gericht netwerk meer kans op 

steun in tijden van nood dan de andere netwerken. Daarentegen zijn familieafhankelijke netwerken 

ook kwetsbaar omdat familieleden overbelast kunnen raken door het verlenen van steun aan de 

hulpbehoevende oudere.

In Zaanstreek-Waterland komt een lokaal geïntegreerd netwerk het meest voor. Maar 3%  

van de senioren heeft een netwerk dat gericht is op de wijdere samenleving (tabel 4.7)

Tabel 4.7 Soorten netwerktypen in Zaanstreek-Waterland (%)

Een familieafhankelijk netwerk komt vaker voor bij laagopgeleiden en een netwerk gericht op  

de wijdere omgeving vooral bij hoogopgeleiden en 85-plussers. 65- tot 75-jarigen hebben vaker 

een lokaal geïntegreerd netwerk en 75-plussers hebben vaker een privacy gericht netwerk.  

Edam-Volendam wijkt bij vier netwerktypen af van de regio Zaanstreek-Waterland. In Edam- 

Volendam komen de netwerktypen familieafhankelijk en lokaal geïntegreerd vaker voor.  

De netwerktypen lokaal gereserveerd en privacy gericht komen juist minder vaak voor. Een lokaal 

gereserveerd netwerk komt vaker voor in Purmerend vergeleken met de regio (figuur 4.11).

 

Figuur 4.11 Lokaal gereserveerd netwerk per gemeente, senioren

Soort netwerk %

Familieafhankelijk 18

Lokaal geïntegreerd 41

Lokaal gereserveerd 30

Op wijdere samenleving gericht 3

Privacy gericht 8
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4.2.4.2 Opvoeding 

Opvoedingsondersteuning heeft als doel om de ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren,  

opvoedcompetenties te vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat te bevorderen en 

het sociale netwerk rondom een gezin te versterken. Opvoedingsondersteuning krijgt de laatste 

tien jaar steeds meer aandacht. Reden hiervoor zou zijn dat de maatschappij en de opvoeding 

ingewikkelder is geworden, ouders zijn minder ervaren, onzekerder, hun verantwoordelijkheid  

is groter, gezinsrelaties instabieler, gezinsvormen gevarieerder en de steun aan ouders uit de  

omgeving beperkter. Uitgangspunt is niet meer probleemgezinnen maar alle gezinnen.

Meeste ouders zijn tevreden over de opvoeding

Verreweg de meeste ouders zijn tevreden over de opvoeding. Ook de opvoedprofessionals van de 

JGZ zijn het ermee eens dat verreweg de meeste ouders geen grote opvoedproblemen hebben.  

Wel hebben veel ouders vragen en zorgen over de opvoeding (E-Quality, 2009). Uit cijfers van de 

regionale monitor 0-11 jarigen blijkt dat 4% de opvoeding als (zeer) moeilijk ervaart. Uit dit onder-

zoek is gebleken dat 37% van de ouders met kinderen tussen de 0 en 12 jaar in de afgelopen 12 

maanden wel eens vragen of zorgen over de opvoeding heeft gehad. Daarnaast had 14% behoefte 

aan opvoedingsondersteuning. Bij ouders van kinderen tussen de 12 en 18 jaar bleek dat slechts 

6% het afgelopen jaar zorgen heeft gehad over de opvoeding van hun kind(eren), 12% had daaren-

tegen behoefte aan opvoedingsondersteuning. De reden dat, in het geval van de 0 tot en met  

11 jarigen onderzoek, het aantal vragen en zorgen veel hoger is dan de behoefte aan opvoedings-

ondersteuning is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat ouders de vragen niet groot 

genoeg vinden voor hulp of het eerst proberen zo goed mogelijk zelf op te lossen (Smit, 2011). 

Opvoedingsvragen worden met naasten besproken

De onderwerpen waarover ouders vragen hebben, lopen niet ver uiteen tussen beide leeftijds- 

categorieën. Beide groepen ouders hadden vragen over luisteren, het stellen van grenzen, (faal)

angst en sociaal gedrag. Daarnaast hadden ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar de meeste 

vragen over de ontwikkeling en de gezondheid van hun kind, terwijl ouders van kinderen tussen de 

12 en 18 jaar zich meer zorgen maken over de schoolprestaties van hun kind(eren). Uit de 0 tot en 

met 11 jarigen enquête blijkt dat ouders hun vragen het meest bij naasten zoals familie en vrienden 

stellen, alvorens op pad te gaan voor deskundige hulp. Uit het 12 tot 18 jarigen onderzoek blijkt 

echter dat wanneer zij hun vragen aan een deskundige zouden moeten stellen, men het liefst naar 

een opvoeddeskundige, de maatschappelijk werker, leerkracht, huisarts of medisch specialist gaat. 

Dit komt overeen met de geraadpleegde deskundigen uit het 0 – 12 jarigen onderzoek, waar de 

huisarts/specialist, GGZ, GGD en Bureau Jeugdzorg hoog scoren na familie en vrienden. 

Verschillende risicogroepen

Tot slot blijken niet-westerse allochtonen, gezinnen met een jongetje, gezinnen met een laag inkomen 

en gezinnen waarin de twee biologische ouders om wat voor reden dan ook niet meer samen 

wonen significant meer behoefte te hebben aan opvoedingsondersteuning. Dit is vooral opvallend 

voor niet-westerse allochtonen, omdat zij juist weinig vragen en zorgen over de opvoeding hebben. 

Wellicht is dit te verklaren doordat er voor deze groepen juist vaak een specifiek aanbod aan  

opvoedingsondersteuning is en zij hierdoor hun weg naar bijvoorbeeld een themabijeenkomst 

eerder vinden.  
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4.3 De bijdrage van determinanten aan de ziektelast

In het voorgaande zijn cijfers gepresenteerd over het voorkomen van ziekten en determinanten 

daarvan in de Nederlandse bevolking. Hiermee kunnen we een schatting maken van de ziektelast 

die in Nederland wordt veroorzaakt door ongezond gedrag en ongunstige persoonsgebonden 

factoren. Ziektelast is een maat voor de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie, waarin 

zowel verloren levensjaren als verlies aan kwaliteit van leven wordt meegenomen. 

Roken en ernstig overgewicht veroorzaken meeste gezondheidsverlies

In vergelijking tot andere risicofactoren zorgt roken voor het grootste verlies aan levensjaren. Ro-

kers verliezen ruim vier jaar aan verwachte levensjaren en bijna vijf jaar aan gezonde levensjaren. 

Dit komt vooral doordat roken is geassocieerd met onder meer coronaire hartziekten en (long)kan-

ker, ziekten waaraan veel mensen vroegtijdig overlijden. Mensen met ernstig overgewicht verliezen 

gemiddeld drie levensjaren en vijf gezonde jaren. Ernstig overgewicht zorgt voor een relatief groot 

verlies van gezonde levensjaren. Dit heeft te maken met het feit dat overgewicht vooral is geasso-

cieerd met minder dodelijke ziekten als diabetes mellitus en rugpijn (Hoeymans & van Baal, 2010).

Ook het cholesterolgehalte, de bloeddruk en een aantal voedingsfactoren zijn van invloed op de 

gezondheid. Voor deze factoren zijn sinds de landelijke VTV van 2006 echter geen recente gegevens 

voor handen (Hoeymans & van Baal, 2010). Uit de VTV van 2006 blijkt dat een verhoogde bloed-

druk, na roken, het meeste verlies aan gezonde levensjaren veroorzaakt. Dit komt vooral door de 

vroegtijdige sterfte aan coronaire hartziekten en beroerte. Van de verschillende voedingsfactoren 

heeft het feit dat we te weinig fruit en te weinig vis eten de grootste impact op de volksgezond-

heid (De Hollander et al., 2006).

Ongunstige arbeidsomstandigheden, zoals werkdruk, blootstelling aan stoffen en beeldscherm-

werk, zijn verantwoordelijk voor 2 tot 4% van de totale ziektelast. Zij veroorzaken veel ziektelast 

via burn-out, COPD, longkanker en KANS. In totaal kan 3-7% van de ziektelast worden toegeschre-

ven aan milieufactoren (onderzoek naar negen milieufactoren). Van deze milieufactoren draagt 

blootstelling aan luchtverontreiniging het meeste bij aan de ziektelast, gevolgd door passief roken, 

transportgeluid en radon.

Tabel 4.8 Effecten van risicofactoren op levensjaren en gezonde levensjaren (HALE met 95%-betrouw-

baarheidsinterval voor individuen behorend tot de risicogroep (Bron: Chronische Ziekten Model).

Verlies aan  
levensjaren

Verlies aan gezonde  
levensjaren (HALE) 

Roken * 4,1 (3,7-4,6) 4,6 (4,1-5,4)

Overgewicht 1,2 (1,0-1,5) 2,1 (1,8-2,3)

Ernstig overgewicht 3,0 (2,3-3,6) 5,1 (4,5-5,6)

Overmatig alcoholgebruik 0,6 (0,5-0,7) 0,9 (0,8-1,0)

Te weinig lichaamsbeweging 0,9 (0,8-1,1) 1,2 (1,1-1,4)

* Inclusief ex-rokers.
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HALE: een maat voor het aantal gezonde jaren dat iemand kan 

verwachten te leven vanaf een bepaalde leeftijd. Deze is berekend 

op basis van het voorkomen van ziekten en de ernst hiervan.
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5 Hoe staat het met preventie en  
zorg in Zaanstreek-Waterland 

Preventie loont

Preventie en zorg dragen rechtstreeks bij aan de volksgezondheid. Gezonde mensen hebben in  

het algemeen een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen minder 

vaak een beroep op zorg. Een betere gezondheid draagt bij aan economische groei. Bovendien is 

gezondheid een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie zoals vrijwilligerswerk 

en mantelzorg. Kortom, investeren in preventie loont.

Bewegen belangrijkste speerpunt

Op basis van de resultaten van alle onderzoeken (2007-2010) zijn speerpunten geformuleerd. 

Sommige speerpunten zoals bewegen/overgewicht en psychische gezondheid komen bij alle 

doelgroepen terug. Andere speerpunten, zoals alcoholgebruik bij jongeren en zelfredzaamheid bij 

ouderen, zijn doelgroepspecifiek. Bewegen wordt gezien als belangrijkste speerpunt omdat het 

effect heeft op meerdere factoren, zoals preventie van overgewicht, psychische klachten en vallen 

bij ouderen.

Opkomst vaccinatie, screening en gezondheidsonderzoek conform landelijk

In Zaanstreek-Waterland wordt de vaccinatiegraad gehaald. Wel is de opkomst voor de HPV 

vaccinatie lager dan verwacht, hier is de inzet van (sociale) media in de toekomst van belang. 

Driekwart van de 60-plussers heeft een griepvaccinatie gehaald. De opkomst voor borst- en 

baarmoederhalskankerscreening is in deze regio vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.  

Het bereik van de jeugdgezondheidszorg scoort boven de 95%.

Regionale verschillen in zorggebruik

Ziekenhuiszorg is voor de meeste inwoners in de regio dicht bij huis. Het huisartsenbezoek, in de 

afgelopen twee maanden, is onder volwassenen 36% en stijgt naar 57% onder senioren. Voor bijna 

alle gemeenten in de regio is het gebruik van huishoudelijke zorg lager dan gemiddeld in Nederland. 

Eén op de vijf kinderen en één op de drie volwassenen hebben de afgelopen twee weken medicijnen 

op recept gebruikt. Ruim één op de tien volwassenen en senioren geeft mantelzorg.
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5.1 Preventie 

5.1.1 Wat is preventie?
Preventie wordt gedefinieerd als het totaal aan maatregelen binnen en buiten de gezondheidzorg 

om de gezondheid te beschermen en te bevorderen door ziekte en gezondheidsproblemen te voor-

komen. Er zijn verschillende soorten preventie te onderscheiden: ziektepreventie (het voorkomen 

van ziekte of vroegsignalering), gezondheidsbevordering (bevorderen van een gezonde leefstijl,  

sociale en fysieke omgeving) en gezondheidsbescherming (bescherming tegen gezondheids-

bedreigende factoren). Daarnaast is preventie in te delen naar doelgroep: universele preventie, 

selectieve preventie, geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie, zie figuur 5.1

Universele preventie richt 

zich op de hele bevolking  

en heeft tot doel de gedrags-

gerelateerde gezondheid 

te bevorderen. De volledige 

ziektebescherming valt hier-

onder, zoals de HPV-vaccinatie, 

maar ook interventies 

(bijvoorbeeld leefstijlinter-

venties in het onderwijs) en 

massamediale campagnes. 

Selectieve preventie heeft tot 

doel specifieke risicogroepen 

te identificeren en gerichte 

preventieprogramma’s uit te 

voeren om hun gezondheid 

te bevorderen. Bij selectieve 

preventie gaat het om  

bevolkingsgroepen die  

een verhoogd risico hebben, een voorbeeld hiervan zijn kinderen met ouders die een psychiatrische 

stoornis hebben of families met erfelijke aandoeningen. Tot risicogroepen behoren ook sociaal  

afgebakende groepen zoals voortijdige schoolverlaters of jongeren uit bepaalde wijken.  

Geïndiceerde preventie richt zich op het individu waarbij al wel gezondheidsklachten aanwezig 

zijn. Het doel hierbij is gezondheidsschade te voorkomen door interventie. Zorggerelateerde  

preventie is een essentieel en integraal onderdeel van goede zorg voor mensen met één of meer-

dere gezondheidsproblemen. Het gaat hierbij om het vermijden dan wel verhinderen, vertragen  

of terugdringen van complicaties en ondersteuning bij de zelfredzaamheid. 

Universele en selectieve preventie worden opgevat als vormen van collectieve preventie (gericht 

op groepen mensen) en vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid (landelijk of lokaal). 

Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie zijn vormen van individuele preventie (gericht op  

individuen) en vallen onder de zorgverzekeringswet (Van den Berg & Schoemaker, 2010).
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Figuur 5.1  Indeling in preventie
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Preventie loont

De levensverwachting in Nederland stijgt wel, maar blijft nog behoorlijk achter bij andere landen. 

Het aantal mensen met een ziekte neemt toe, maar langzaam. Het aantal mensen met een  

ongezonde leefstijl is nog steeds hoog en veel mensen vinden het erg moeilijk om dat te veranderen. 

Er zijn daarnaast ook zeer grote gezondheidsverschillen; grote groepen van de bevolking hebben een 

beduidend slechtere gezondheid. Bij hen is nog veel gezondheidwinst te behalen. Om deze reden 

blijft preventie belangrijk. 

Een betere volksgezondheid draagt bij aan economische groei en speelt een rol bij de vermindering 

van de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gezondheid is van invloed op  

de schoolprestaties, de loopbaan van mensen en de arbeidsparticipatie. Lichamelijke en  

psychische beperkingen leiden tot buitensluiten van burgers van wie participatie van belang is.  

Gezondheid is ook van belang voor andere vormen van maatschappelijke participatie zoals  

vrijwilligerswerk en mantelzorg. Investeren in gezondheid levert dus veel op.

Inmiddels komen er steeds meer bewijzen inzake de (kosten)effectiviteit van preventie. Van de  

geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie zijn goede resultaten bekend. Bijvoorbeeld 

bij ondersteuning van mensen die met roken willen stoppen, minder willen eten of drinken, of 

meer willen bewegen. 

Onlangs analyseerde professor Mackenbach 22 succesvolle voorbeelden van preventie in Neder-

land (Mackenbach, 2011). Uit die analyse blijkt dat preventie de afgelopen jaren niet alleen veel 

gezonde levensjaren heeft opgeleverd maar ook zo’n 16.000 levens heeft bespaard. Aangezien de 

zorgkosten ieder jaar fors omhoog gaan is investeren in preventie essentieel om de kosten van de 

zorg te kunnen beperken. 

PricewaterhouseCoopers heeft in 2010 de besparingen van preventie doorgerekend en dit beschreven 

in het rapport ‘Prevention pays for everyone’. Hier wordt duidelijk dat elke euro die geïnvesteerd 

wordt in preventie van zowel roken als overmatig alcoholgebruik en obesitas (in combinatie met  

te weinig lichaamsbeweging) rendement oplevert voor de samenleving. 

Effectief preventiebeleid dient zich te richten op meerdere terreinen, variërend van wettelijke  

verboden, accijnzen, (massa)mediale campagnes tot gecombineerde leefstijlinterventies voor  

mensen die al met klachten bij de huisarts lopen. Van de afzonderlijke maatregelen blijkt vooral 

wet- en regelgeving effectief te zijn, onder meer omdat het generieke maatregelen betreft die  

iedereen aangaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor rookverboden en de verkoopverboden van alcohol 

aan jongeren beneden een bepaalde leeftijd. Daarbij is het wel van essentieel belang dat er toe-

zicht op de naleving van deze maatregelen wordt gehouden. Ook prijsmaatregelen werken goed 

om de consumptie van ongezonde producten te verminderen. Het effect van massamediale  

campagnes is lastig te meten en wordt nu ook ter discussie gesteld door de minister. Massamediale 

campagnes zorgen vaak voor kennisverspreiding en creëren draagvlak voor andere maatregelen. 

Campagnes kunnen daarom het beste gezien worden als een context waarbinnen andere maat-

regelen, zoals leefstijlprogramma’s of accijnzen plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk preventie 

lang vol te houden; “Preventie is een marathon geen sprint”.

Speerpunten voor preventiebeleid 

De monitor Zaanstreek-Waterland omvat onderzoek naar vier verschillende doelgroepen: 0-11 jari-

gen, leerlingen voortgezet onderwijs (klas 2 en 4), volwassenen en senioren. Na elk onderzoek zijn 

speerpunten geformuleerd waarvan professionals van mening zijn dat het (school) gezondheids-

beleid zich hier de komende vier jaar op zou moeten richten.  
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Voor de jeugd zijn dat psychische gezondheid, alcohol, overgewicht/bewegen, opvoedingsonder-

steuning en seksualiteit. Voor de volwassenen en senioren zijn dat eveneens psychische gezond-

heid, overgewicht/bewegen, alcohol en specifiek voor senioren zelfredzaamheid (zie tabel 5.1).

Landelijk worden in de nota gezondheidsbeleid 2011 de ambities voor het gezondheidsbeleid voor 

de komende vier jaar omschreven. In deze landelijke nota zijn zes speerpunten vastgesteld, vijf 

speerpunten uit de vorige nota (overmatig alcoholgebruik, roken, depressie, overgewicht en  

diabetes) en nieuw is bewegen. Deze laatste wordt gezien als verbindende schakel tussen de  

andere speerpunten. De minister benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor  

hun gezondheid. Alleen voor de jeugd mag (dwingend) worden bepaald wat goed voor hen is. 

Ouders mogen op het gedrag van hun kinderen worden aangesproken. Bij de jeugd moet specifiek 

aandacht zijn voor het positief stimuleren van gezond gedrag en het ontwikkelen van weerbaarheid 

(nee durven zeggen tegen bijvoorbeeld alcohol).

Tabel 5.1 Overzicht van regionale en landelijke speerpunten in gezondheidsbeleid

Monitor Speerpunten (Wordt) opgenomen in

Monitor 0-11 jarigen Overgewicht

Genotmiddelengebruik

Lichamelijke gezondheid

Psychische gezondheid

Opvoedingsondersteuning

Tabellenboek

Regionale nota  

2013-2016

Jeugdmonitor E-MOVO Psychische gezondheid

Bewegen

Alcohol

Seksueel gedrag

Psychische gezondheid

Regiorapportage  

E-MOVO en  

gemeenterapportages

Regionale nota  

2013-2016

Monitor Volwassenen Alcohol

Bewegen

Psychische gezondheid

Tabellenboek 

Regionale nota  

2013-2016

Monitor Senioren Zelfredzaamheid

Overgewicht

Alcohol

Psychische gezondheid

Tabellenboek 

Seniorenbeleid (2011)

Regionale nota  

2013-2016

Landelijke Nota  

‘Gezondheid dichtbij 2011’

Roken

Alcohol

Depressie

Overgewicht

Diabetes

Bewegen

‘Gezondheid  

dichtbij 2011’
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De Handreiking Gezonde Gemeente (www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-gemeente)  

ondersteunt gemeenten en hun partners bij gemeentelijk gezondheidsbeleid. De handreiking 

biedt concrete handvatten en dient als bron van inspiratie voor het maken, uitvoeren en evalueren 

van dat beleid. Het biedt verwijzingen naar achtergrondinformatie en geeft voorbeelden uit de 

praktijk. 

Hieronder worden de landelijke en regionale speerpunten beschreven aan de hand van een korte 

samenvatting van de problematiek, het landelijk en regionaal beleid, het aanbod van interventies in 

de regio met enkele voorbeelden. Tot slot worden aandachtspunten voor de toekomst beschreven. 

5.1.2 Preventie depressie en psychische klachten 
Volgens de WHO voelen psychisch gezonde personen zich goed, autonoom en competent. Ze 

verwezenlijken de eigen intellectuele en emotionele mogelijkheden. Mensen met een slechte 

psychische gezondheid hebben daarentegen last van psychische klachten of zelfs van psychische 

stoornissen. Depressie is een ernstige psychische stoornis met grote maatschappelijke gevolgen. 

Mensen met een depressie hebben veel moeite om mentaal, sociaal en maatschappelijk te func-

tioneren. Naast zorgkosten maken werkgevers kosten door verlies aan arbeidsproductiviteit en 

ziekteverzuim.

Depressie is een beleidsspeerpunt in zowel de vorige landelijke beleidsnota (Kiezen voor gezond 

leven, 2006) als in de huidige nota (Gezondheid dichtbij, 2011). Preventie heeft als doel om te  

voorkomen dat mensen een depressieve stoornis ontwikkelen. Omdat depressie in veel gevallen 

een chronisch verloop kent, is het van belang om te voorkomen dat de stoornis na afloop  

weer terugkomt. Veel mensen met psychische klachten (ongeveer twee derde) ontvangen geen 

professionele hulp. Dat komt omdat zij zelf de problemen willen oplossen, denken dat de klachten 

vanzelf verdwijnen of omdat ze niet weten waar ze hulp zouden moeten zoeken. Doelstelling van 

depressiepreventie is om meer mensen te bereiken. De inspanningen hiertoe richten zich onder 

andere op het beter inbedden van depressiepreventie in het lokale beleid en in de gezondheids-

zorg. Een geïntegreerd preventiebeleid dat zich daarbij tegelijkertijd op verschillende determinanten 

richt is te prefereren. Dit houdt in dat ook andere terreinen als welzijn, huisvesting, veiligheid en 

jeugd beleid voeren dat leidt tot een vermindering van omgevingsgebonden determinanten van 

depressie. 

Preventie van depressie en psychische klachten in Zaanstreek-Waterland.

In de I-database van het Centrum Gezond Leven staat het aanbod van leefstijlinterventies die 

in Nederland worden uitgevoerd op het gebied van depressie. Een uitgebreid overzicht van de 

interventies in onze regio is te vinden in de leeflijn depressiepreventie (www.ggdzw.nl). Een goed 

voorbeeld van een integrale samenwerking is het project ‘Depressiepreventie voor ouderen’. Dit 

regionale, wijkgerichte project, met aandacht voor herkenning en signalering van een depressie 

en doorverwijzing, komt tot stand door middel van een samenwerkingsverband tussen Context, 

Evean en GGD Zaanstreek Waterland (zie tekstblok 5.1). Een ander goed voorbeeld van selectieve 

preventie is het programma “Liever bewegen dan moe” dat wordt uitgevoerd door Context.  

Dit programma combineert voorlichting over somberheid en bewegen. 
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Van één interventie, de zelfhulpvariant van ‘In de put, uit de put’ voor volwassenen is bekend dat 

deze kosteneffectief is. Deze interventie wordt uitgevoerd door Context en SMD.

Het vergroten van de weerbaarheid heeft positief effect op verschillende leefstijlgedragingen, de 

website www.mentaalvitaal.nl geeft een overzicht van e-health interventies die zich richten op het 

vergroten van mentale weerbaarheid. Daarnaast worden vanuit het CJ(G) diverse sociale vaardig-

heidstrainingen gegeven voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Aandachtspunten voor de toekomst 

Eén van de manieren om het bereik van depressiepreventie te vergroten is het aanbieden van  

interventies via internet. Goede effectieve interventies zijn bijvoorbeeld www.kleurjeleven.nl,  

‘Alles onder controle’ voor volwassenen en ‘Grip op je dip’ voor jongeren. De interventies zijn  

laagdrempelig, vaak gratis en anoniem. Schaamte en angst weerhouden veel mensen ervan om  

in behandeling te gaan bij bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het is belangrijk  

dat e-health interventies bekend zijn bij professionals en dat deze er ook daadkrachtig naar  

kunnen doorverwijzen. Daarnaast is het belangrijk om bekendheid omtrent e-health interventies 

te genereren bij burgers. 

Tekstblok 5.1 ‘Depressiepreventie van ouderen’

Tekstblok 5.2 Preventie psychische klachten na crisis

Context, Evean en GGD organiseren diverse 

studiemiddagen over depressie. Aan de 

hand van de cijfers uit het gezondheids-

onderzoek onder volwassen en senioren 

wordt gekeken in welke gemeente of wijk  

de problematiek groter is dan gemiddeld.  

In die gemeente of wijk wordt vervolgens 

een themamiddag georganiseerd om het 

probleem ‘depressie ouderen’ te bespreken.  

Aan de hand hiervan wordt geïnventariseerd 

Het GROP (GGD Rampen Opvang Plan) 

beschrijft de  inzet van de GGD bij een ramp 

of crisis. Een ramp of crisis vereist inzet van 

de GGD die niet uit te voeren is binnen de 

reguliere structuren. Eén van de processen in 

het GROP is de PsychoSociale Hulpverlening 

(PSH). Dit proces heeft tot doel om zo snel 

mogelijk het psychisch evenwicht (zelf- 

controle)  van getroffenen te herstellen en 

wat er al is op het gebied van depressie-

preventie en welke voorwaarden nog 

ontbreken om ouderen met een depressie  

te signaleren en naar de juiste zorg toe te 

leiden. Na de themamiddag wordt een  

werkgroep gevormd. Deze werkgroep gaat 

vervolgens aan de slag met het realiseren 

van de actiepunten die in de themamiddag 

naar voren zijn gekomen. 

om door middel van vroegsignalering en 

verwijzing de getroffenen op te sporen die 

behoefte hebben aan acute psychische hulp. 

Psychosociale hulpverlening kan ingezet 

worden bij grootschalige incidenten, zoals 

bij een ramp, maar ook bij kleinere incidenten. 

Bij kleinere incidenten kan gedacht worden 

aan familiedrama’s, maatschappelijke 

onrust bij zedenzaken e.d.
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5.1.3 Preventie overgewicht
Ongeveer de helft van alle volwassenen en een op de zes kinderen in Nederland kampt met  

overgewicht. Zij hebben een verhoogde kans op tal van ziekten en chronische aandoeningen, zoals 

diabetes, kanker en psychische klachten. Daarnaast blijkt dat mensen met ernstig overgewicht 

gemiddeld genomen eerder zullen overlijden dan mensen met een normaal gewicht. Ernstig 

overgewicht heeft dan ook grote maatschappelijke en economische gevolgen. Het aantal ongezonde 

levensjaren (doorgebracht met ziekte en beperkingen) als gevolg van overgewicht vergroot immers 

ook de maatschappelijke kosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten door arbeidsongeschiktheid 

en ziekteverzuim en kosten in de gezondheidszorg. De indirecte en directe kosten van overgewicht 

en obesitas voor de gezondheidszorg en als gevolg van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid 

worden geschat op € 2 miljard per jaar, maar lopen het komende decennium naar verwachting op 

naar € 4 tot 5 miljard (Hoeymans, 2010 ). Overgewicht ontstaat doordat het lichaam meer energie 

binnenkrijgt dan het nodig heeft. Twee factoren hebben hier invloed op: de energie-inname via  

de voeding en het energieverbruik door beweging. Preventie van overgewicht moet zich daarom 

richten op zowel voeding als beweging. Hetzelfde geldt voor het bevorderen van een normaal 

lichaamsgewicht bij mensen die al te zwaar zijn. 

Preventie overgewicht in Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland heeft in 2010 een visie overgewicht voor de jeugd ontwikkeld. Hierin 

wordt vooral gericht op universele en selectieve preventie. In deze visie is extra aandacht voor 

moeilijk te bereiken en te motiveren kinderen en hun ouders. Er is gekozen voor een op elkaar  

afgestemde individuele en collectieve aanpak waarbij verschillende determinanten (voeding, 

beweging en omgevingsfactoren) aandacht krijgen. Ook wordt er omgevingsgericht gewerkt in 

een veelvoud van leefdomeinen (thuis, op school en in de wijk). Een voorbeeld van een dergelijke 

aanpak is Lekker Fit! (zie tekstblok 5.3) een methode om bewegingsarmoede en overgewicht bij 

leerlingen tegen te gaan en een gezond leven te stimuleren. Het Gezonde Schoolkantineproject is 

een goed voorbeeld van een interventie die zich richt op de omgevingsfactoren om een gezonde 

leefstijl te bevorderen. 

Tekstblok 5.3 Lekker Fit!

GGD Zaanstreek-Waterland heeft het Lekker 

Fit! peuterproject ontwikkeld. Het project 

bestaat uit een workshop voor leidsters en 

een themabijeenkomst voor ouders/verzorgers 

gegeven door een diëtiste en een pedagoog. 

De kindercentra krijgen een thematas met 

handleiding en materialen voor de kinderen. 

Het hoofddoel van het project is leidsters, 

ouders en kinderen bewust te maken van 

gezonde traktaties en tussendoortjes.  

Het project is geslaagd als er een gezond 

traktatie- en tussendoortjesbeleid is ingevoerd. 

De subsidie en uitvoering  voor Lekker Fit! is 

per gemeente verschillend. De coördinatie 

voor Lekker Fit! in gemeente Zaanstad ligt bij 

GGD Zaanstreek-Waterland, in de gemeente 

Purmerend bij Spurd en in de gemeente 

Waterland bij Sportservice Zaanstad. 
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Aandachtspunten voor de toekomst

Binnen overgewichtpreventie is het stimuleren van zowel een gezond voedingspatroon als van 

lichamelijke activiteit een belangrijk uitgangspunt. Interventies die zich zowel op voeding als op 

bewegen richten en die een langdurig karakter hebben, zijn waarschijnlijk het meest effectief. 

Er bestaat een wisselwerking tussen gedrag en omgeving. Om mensen te stimuleren zich gezond 

te gedragen, moet de omgeving daar optimaal toe uitnodigen. Wijk, gezin, school en werkplek 

lenen zich uitstekend als setting waarin gedragsverandering aantrekkelijk gemaakt kan worden. 

Aantrekkelijke en veilige wandel- en fietspaden vergroten de kans om aan de Nederlandse Norm 

Gezond Bewegen te voldoen. Daarom zou overgewichtbeleid zich moeten uitstrekken over ver-

schillende sectoren. Wanneer samengewerkt wordt met beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, 

kan ook meer aandacht besteed worden aan het gezonder inrichten van de  omgeving. Behalve een 

aantrekkelijke of beweegvriendelijke woonomgeving kunnen ook markeringen in de omgeving het 

beweeggedrag stimuleren. Zo leiden gekleurde markeringen op het schoolplein op de korte termijn 

tot actief spelgedrag bij kinderen. Naast de fysieke omgeving speelt ook de sociale omgeving een 

belangrijke rol in voedings- en beweeggedrag. Het blijkt dat sporten en beweegstimulering  

meer kans van slagen hebben wanneer de ouders daarbij worden betrokken (van den Berg & 

Schoemaker, 2010). De campagne ‘Geef het gezonde voorbeeld’ (www.hetgezondevoorbeeld.nl) 

van het NISB is een interventie die daar op aansluit.  

De interventies zouden zich ook moeten richten op de kwetsbare doelgroep. Een voorbeeld van 

een interventie die zich daar op richt is de interventie “Goede voeding hoeft niet veel te kosten’ 

van GGD Gelre-IJssel. De interventie bestaat uit voorlichting over gezonde en goedkope voeding in 

combinatie met een rondleiding in een supermarkt. 

De geestelijke gezondheidszorg zou een grotere rol kunnen gaan spelen in de preventie van  

overgewicht. Met behulp van gedragstherapie kunnen mensen bijvoorbeeld leren om eten los 

te koppelen van emoties. Eerste onderzoeksresultaten laten zien dat deze therapie effectief is. 

Mensen die gewicht verloren zijn na een dieet, slagen er met gedragstherapie in om dit er ook af te 

houden (Werrij, 2009).

5.1.4 Bewegen stimuleren 
Bij preventie van overgewicht speelt bewegen een belangrijk rol, maar lichamelijke activiteit heeft 

ook positief effect op andere aspecten van de gezondheid, zoals depressiviteit en eenzaamheid. 

Daarnaast zorgen beweging en sport ervoor dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen en dat de 

schoolprestaties van kinderen verbeteren. Het ministerie van VWS wil bereiken dat meer Neder-

landers kiezen voor een gezonde en actieve leefstijl. Mensen met een beperking, allochtonen en 

mensen met een lage SES bewegen relatief weinig. Datzelfde geldt voor ouderen en de jeugd. De 

komende jaren zetten het ministerie van VWS, landelijke en regionale organisaties, sportverenigin-

gen en het onderwijs zich extra in om deze minder actieve groepen meer te laten bewegen. 

Het Nederlands instituut voor sport en bewegen (NISB) streeft ernaar dat gemeenten in het lokale 

sport- en beweegbeleid initiatieven nemen om sport en bewegen in te zetten voor maatschap-

pelijke doelen zoals het versterken van achterstandswijken. Het lokale beleid kan zodoende een 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid in wijken, grotere participatie van burgers en overgewicht. 

Stimuleren bewegen in Zaanstreek-Waterland

Een voorbeeld van een goede gecombineerde leefstijlinterventie is het project Bewegen op Recept 

in gemeente Zaanstad (zie tekstblok 5.3). Daarnaast zijn er verschillende projecten voor de jeugd 

die zich richten op sport en bewegen, ‘Lekker in je life’ van het Waterland Ziekenhuis in Purmerend 

en ‘Het fitte kind’.
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Aandachtspunten voor de toekomst.

Bij het stimuleren van bewegen is het belangrijk om verschillende ketenpartners bij elkaar te brengen. 

Het convenant JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) blijkt veelbelovend te zijn. Gemeenten die 

zich aansluiten bij JOGG zorgen er samen met hun lokale partners voor dat kinderen gezonder 

eten en meer bewegen. Ze laten zien dat de trend naar meer overgewicht te keren is als lokaal 

wordt samengewerkt. Ook zijn er veel aangrijpingspunten bij de inrichting van de fysieke ruimte 

om beweging te stimuleren. Te denken valt aan speelplaatsen en de aanleg van fietspaden, maar 

ook informele speelplaatsen en verkeersveiligheid blijken van belang te zijn bij het stimuleren van 

bewegen. Het is daarbij van belang dat gezondheid vroeg in het planproces wordt meegenomen. 

GGD’en kunnen gemeenten adviseren over de inrichting van een beweegvriendelijke ruimte. Daar-

bij hoeven aanpassingen en slimme keuzes geen afbreuk te doen aan een plan of grote kosten met 

zich mee te brengen. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang in haar recent verschenen 

beleidsbrief Sport. De minister wil dat iedere Nederlander, jong en oud, in de eigen buurt veilig 

kan sporten en bewegen. De minister schrijft: “Tijdens iedere levensfase is het belangrijk dat de 

omgeving uitnodigt tot meer sporten en bewegen. De inrichting van buurten en wijken kan grote 

invloed hebben op het sport- en beweeggedrag en daarmee op de gezondheid van mensen en de 

cohesie en leefbaarheid van buurten.” Voorbeelden zijn o.a. beweegtuinen voor ouderen of buiten-

fitness toestellen in parken. De werkomgeving is een logische omgeving voor preventieve activitei-

ten en stimuleren van bewegen, omdat een goede gezondheid zowel het  

belang van de werkgever als van de werknemer dient. De landelijke campagne van de traploop-

week, waarbij bedrijven worden gestimuleerd aandacht te besteden aan voldoende beweging, is 

een goed voorbeeld van gezondheidsbevordering binnen het bedrijf. GGD Zaanstreek-Waterland wil 

het project Beweegkriebels, ontwikkeld door het NISB, graag uitzetten in de regio. Beweegkriebels 

richt zich op organisaties waar kinderen van 0 tot 4 jaar komen, zoals kinderdagverblijven, peuter-

speelzalen en buurthuizen. 

Tekstblok 5.4 Bewegen op Recept 

Bewegen op Recept (BOR) in Zaanstad richt 

zich op volwassenen uit achterstandswijken 

met aantoonbare gezondheidsrisico’s. De 

huisarts kan voor de cliënt een beweegrecept 

uitschrijven, wanneer de huisarts ziet dat de 

cliënt gebaat is bij beweging. Er volgt dan 

een verwijzing naar een leefstijladviseur die 

samen met de cliënt bespreekt welke op 

maat gemaakte beweegcursus het meest 

geschikt is. Een gespecialiseerde instructeur 

begeleidt de 18  sportlessen binnen het 

programma. Na afloop volgt een evaluatie, 

een nameting en een bespreking welke 

mogelijkheden er in de wijk zijn om te 

blijven bewegen. De cliënt betaalt een eigen 

(gereduceerde) bijdrage en krijgt een deel 

terug als hij/zij minimaal 15 lessen heeft 

gevolgd. Uit de Haage evaluatie van BOR 

blijkt dat ruim driekwart van de deelnemers 

aan BOR  aangeeft hun gezondheid als beter 

te ervaren. Ook is 60% van de deelnemers op 

individueel niveau meer gaan bewegen in 

zijn vrije tijd. Daarnaast namen het aantal 

huisarts- en fysiotherapiebezoeken af. 

De projectorganisatie van BOR in Zaanstad 

bestaat uit GGD Zaanstreek-Waterland, 

gemeente Zaanstad, Sportservice NH, 

Stichting ZONH en van Hagen inBeweging. 

BOR Zaanstad wordt gefinancierd door 

gemeente Zaanstad en Fonds Nuts Ohra  

en ZONMW. 
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5.1.5 Preventie schadelijk alcoholgebruik 
Het gebruik van alcohol is cultureel en sociaaleconomisch diep geworteld in onze samenleving. 

Alcohol drinken door volwassenen maar ook door jongeren wordt algemeen geaccepteerd. Onmis-

kenbaar zijn aan alcoholgebruik positieve aspecten verbonden. Velen vinden het lekker en gezel-

lig om te drinken. Bovendien versoepelt het gezamenlijke alcoholgebruik het leggen van sociale 

contacten. Dat neemt anderzijds niet weg dat overmatig gebruik riskant is en in de praktijk kan 

leiden tot grote gezondheidsproblemen en maatschappelijke schade. Bovenstaande zorgt ervoor 

dat de rijksoverheid schadelijk alcoholgebruik onder de bevolking wil terugdringen door middel 

van een alcoholmatigingsbeleid. In de vorige landelijke preventienota ‘Kiezen voor gezond leven 

2007-2010’ was het problematisch alcoholgebruik al speerpunt van beleid. Dit is ook weer geval in 

de nieuwe landelijke nota Gezondheid dichtbij. 

Preventie schadelijk alcoholgebruik in de regio Zaanstreek-Waterland

Preventie van schadelijk alcoholgebruik bij jongeren is voornamelijk gericht op het uitstellen van 

de leeftijd waarop gestart wordt met het drinken van alcohol en het voorkomen van ‘binge-drin-

ken’. Regionaal zijn Brijder Verslavingszorg, GGD Zaanstreek-Waterland en gemeenten actief op dit 

terrein. In alle gemeenten wordt aangesloten bij landelijk ontwikkelde campagnes van het Trim-

bos-instituut, gericht op jongeren van 10-24 jaar en hun ouders. In de zomer van 2011 is gestart 

met activiteiten gericht op weerbaarheid van jongeren en genotmiddelen (roken, drinken, drugs): 

www.selfcontrol.nu. Kort daarna is een oudercampagne gelanceerd, gericht op opvoeding (www.

hoepakjijdataan.nl) en de kwetsbare momenten. Kwetsbare momenten waarop kinderen gemak-

kelijk beginnen met het drinken van alcohol zijn de vakantieperiode, de overgang van basisschool 

naar brugklas en de decemberfeestdagen. Later in 2011 en 2012 krijgen deze campagnes regionaal 

een vervolg. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het schenken van Happy Drinks (alcoholvrije cocktails) 

tijdens jongerenevenementen en ouderbijeenkomsten. 

‘De gezonde school en genotmiddelen’ is hét preventieprogramma over alcohol, roken en drugs 

voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Uniek aan het 

programma is dat het niet alleen draait om voorlichtingslessen. Ook het betrekken van ouders, het 

opstellen van duidelijke regels, signaleren en het begeleiden van leerlingen met problemen komt 

aan bod. Dit project is in de gemeente Edam-Volendam al jaren geleden geïmplementeerd binnen 

het voortgezet onderwijs. In Zaanstad volgen steeds meer scholen. In de gezondheidsonderzoe-

ken van de jeugdverpleegkundige wordt expliciet aandacht besteed aan alcoholvoorlichting aan 

ouders en kinderen (zie tekstblok 5.5).  Regionaal worden nog andere alcoholpreventie-activiteiten 

uitgevoerd door diverse organisaties, al dan niet in samenwerking met de GGD. Voorbeelden 

hiervan zijn de Halt-afdoening (politie en Halt), blaasacties in het uitgaansleven (politie, Brijder, 

Straathoekwerk) en de Alcohol en Verkeer Cursus (diverse gemeenten).
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Aandachtspunten voor de toekomst

Alcoholpreventie is een van de thema’s in de Handreiking Gezonde Gemeente die helpt bij het 

opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid. Voor een effectieve  

alcoholpreventie is een integrale aanpak nodig. Dat houdt in dat gemeenten beleid ontwikkelen 

dat inspeelt op meerdere factoren die alcoholgebruik beïnvloeden: maatschappelijke normen,  

persoonlijke motivatie, beschikbaarheid van alcohol en toezicht. Veel factoren zijn niet direct  

vanuit gezondheidsbeleid te beïnvloeden, maar vereisen maatregelen op andere beleidsterreinen 

zoals de Wmo, openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid, onderwijs, jeugdbeleid, horeca-

beleid, toerisme, ouderenbeleid, sportbeleid en reclamebeleid. Ook de afdelingen die gaan over 

vergunningen en handhaving/toezicht kunnen een rol spelen. Daarnaast is het van belang om  

de samenwerking tussen zorgpartijen op lokaal niveau te stimuleren. 

Vanaf 2012 wijzigt de Drank- en Horecawet. In de nieuwe wet gaan meer bevoegdheden naar  

de gemeente; de handhaving van de Drank- en Horecawet komt nagenoeg geheel bij de burge-

meester te liggen. Overmatig alcoholgebruik door volwassenen en vooral ouderen is een groeiend 

probleem waarvoor te weinig aandacht is. Depressie, slaapproblemen, eenzaamheid en val- 

ongevallen worden (nog) te weinig in verband gebracht met mogelijk overmatig alcoholgebruik.

Daarnaast is het van belang om de samenwerking tussen zorgpartijen op lokaal niveau te stimuleren. 

Voorbeelden hiervan is bijvoorbeeld een alcoholadvies in de huisartsenpraktijk (Babor, 2010). 

5.1.6 Preventie roken
Jaarlijks sterven in Nederland bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Nederland staat  

in de top 5 van landen waar de meeste vrouwen overlijden aan de gevolgen van longkanker. Daar-

naast leidt roken tot enorme zorgkosten voor de behandeling van long- en andere kankers, hart- en 

vaatziekten, COPD, ernstige complicaties bij chronische ziektes zoals diabetes. Als we kijken naar 

de ziektelast staat roken met stip op nummer 1.  Wanneer niemand meer zou roken, zou de  

gezonde levensverwachting in de bevolking met twee jaar toenemen, eliminatie van overgewicht 

zou een winst van 0,9 jaar opleveren. Op individueel niveau is de winst nog groter: wanneer iemand 

stopt met roken zal zijn of haar resterende gezonde levensverwachting toenemen met 4,6 jaar. 

Het landelijk preventiebeleid voor roken is gebaseerd op drie pijlers; voorkómen dat mensen gaan 

roken, het stimuleren en ondersteunen van rokers om te stoppen met roken en het beschermen 

van niet-rokers tegen tabaksrook. De landelijke doelstelling is om het aantal rokers in Nederland 

nog verder te laten dalen en daarmee de gezondheidsschade en de maatschappelijke kosten als 

gevolg van roken terug te dringen. In de gezondheidsnota wordt roken ook als speerpunt genoemd.

Tekstblok 5.5 Alcoholvoorlichting tijdens Preventief gezondheidsonderzoek (PGO)

In vier gemeenten is vanaf het schooljaar 

2010-2011 tijdens het reguliere PGO in 

groep 7 (basisonderwijs) vijf minuten extra 

tijd gepland voor alcoholvoorlichting. Vanaf 

september 2011 is dat in alle gemeenten 

het geval. De verpleegkundige spreekt in 

deze extra tijd met alle ouders en kinderen 

over het belang van niet drinken tot ten 

minste 16 jaar. Een aanbod met thema-

bijeenkomsten voor ouders (door Brijder en 

GGD) en een opdracht voor de hele klas over 

alcohol worden hier direct aan gekoppeld 

(zie www.opgroeienzonderalcohol.nl).  

Zo worden in principe alle 4.000 kinderen  

en hun ouders bereikt. In twee gemeenten  

is bovendien ook extra tijd voor alcohol-

voorlichting tijdens de PGO’s in klas 2 

(voortgezet onderwijs).
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Rookpreventie in Zaanstreek-Waterland.

Terugbrengen van tabaksgebruik onder jongeren is niet alleen van belang omdat het de  

gezondheid schaadt, het verlaagt namelijk ook de drempel naar het gebruiken van cannabis. 

Voor de jeugd wordt via het basis- en voortgezet onderwijs gewezen op het belang

niet te gaan roken met name via het preventieprogramma ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’. 

Roken is een belangrijk onderdeel van het gehele lesprogramma. De GGD leent aan scholen tevens 

lesmaterialen uit over roken. Ook wordt er meegelift met landelijke campagnes die in de regio  

worden uitgezet op scholen en plaatsen waar kinderen en hun ouders komen. Daarnaast wordt er 

in de regio aandacht besteed aan stoppen met roken voor volwassenen. Jaarlijks brengt de GGD  

de landelijke stoppen met roken campagne van Stivoro onder de aandacht van de doelgroep.  

Dit in samenwerking met samenwerkingspartners als Brijder Verslavingszorg, Evean, buurthuizen, 

ziekenhuizen etc. Brijder Verslavingszorg biedt de online hulp voor stoppen met roken aan: Roken 

onder Controle. Ook worden stoppen met roken programma’s aangeboden aan patiëntengroepen 

zoals in ziekenhuizen, bij verloskundigen, bij huisartsen en via de thuiszorg. 

Aandachtspunten voor in de toekomst

De landelijke cijfers laten in de afgelopen decennia een continue daling zien van het aantal rokers. 

Aandachtspunt blijft echter het terugdringen van het roken bij laagopgeleide groepen omdat  

het roken bij deze groepen minder is afgenomen dan bij hoogopgeleide groepen. 

Veel Nederlanders onderschatten de risico’s om door roken of meeroken te overlijden. Ongeveer 

een kwart van de Nederlanders denkt dat evenveel of minder mensen sterven door roken dan  

door ongelukken in het verkeer. In werkelijkheid sterven jaarlijks ongeveer 20 keer meer mensen 

door roken en drie keer meer mensen door meeroken dan door verkeersongevallen. 

Ook onderschatten ouders de gevolgen van roken tijdens zwangerschap en in het bijzijn van 

opgroeiende kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die bij minstens één roker in huis wonen 

vaker ziek zijn. Meeroken verhoogt de kans op bijvoorbeeld oorontsteking en ademhalingsproble-

men. Kinderen met een rokende ouder/verzorger missen gemiddeld ruim een schooldag meer dan 

kinderen uit een rookvrij huishouden ( Levy, 2011).

Het blijft dus belangrijk om ouders voor te lichten. Echter vanaf 2012 zal landelijk 65% op tabaks-

ontmoediging algemeen, zoals preventie jeugdroken, bescherming tegen meeroken en stoppen 

met roken in de zorg worden bezuinigd. In 2012 zal tevens de stopmedicatie en vergoeding voor  

nicotinevervanging uit het basispakket verdwijnen. Daarnaast zal de cursus stoppen met roken 

niet meer worden vergoed. Naar verwachting zal dit lijden tot toename van aantal rokers en  

schadelijke gevolgen ten opzichte van de gezondheid. 

Over het algemeen is rookpreventie kosteneffectief. Dit komt met name doordat stoppen met roken 

tot een flinke gezondheidswinst leidt; deze is voor roken hoger dan voor de andere preventiespeer-

punten (Van den Berg & Schoemaker, 2010). Vooral de collectieve preventie gericht op de omgeving 

(bijvoorbeeld het rookverbod in de horeca, reclameverbod, accijnsverhoging) blijkt effectief te zijn. 

Individuele preventie verhoogt de stopkans bij rokers wanneer zij hierbij ondersteund worden; 

het bereik van stopondersteuning is echter laag en de eigen financiering vormt een drempel om 

hiervan gebruik te maken. Goede stoppen-met-roken ondersteuning kan de komende 30 jaar ruim 

37.000 levens redden.
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5.1.7 Seksualiteit 
De aanpak van de (gevolgen van) seksueel risicogedrag bestaat zowel uit preventie als uit behandeling. 

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is elke gemeente primair verantwoordelijk voor de  

preventie en bestrijding van hiv en andere soa’s. Voor de behandeling zijn als eerste huisartsen, 

dermatologen, gynaecologen, kinderartsen en internisten verantwoordelijk, terwijl het soa-centrum 

van de GGD de aanvullende curatieve soa-bestrijding en de aanvullende seksuele hulpverlening 

verzorgt. 

Preventie van seksueel risicogedrag richt zich op een duurzame gedragsverandering waardoor 

mensen veilig vrijen. Met veilig vrijen worden ongewenste zwangerschappen voorkomen en wordt 

het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) verkleind.  Preventie richt zich op de 

kennis over de risico’s van onveilig vrijen, de houding ten opzichte van condoom- en pilgebruik en 

(communicatieve) vaardigheden in het contact met de partner. Behalve deze persoonsgebonden 

factoren beïnvloeden ook omgevingsfactoren de keuze tussen wel of niet veilig vrijen, zoals opvat-

tingen over seksualiteit in de samenleving. Bij de preventie zijn ook het onderwijs en het jeugdwerk 

betrokken. 

De preventie van seksueel risicogedrag richt zich vooral op risicogroepen, zoals jongeren (vooral 

lager opgeleide jongeren), heteroseksuelen met wisselende contacten, mannen die seks hebben 

met mannen en prostituees. Voor de belangrijkste doelgroepen worden landelijk specifieke  

preventieactiviteiten ontwikkeld en door de GGD uitgevoerd. Uitvoering vindt onder andere plaats 

in settings als scholen, uitgaansleven en clubs.

Onveilig vrijen is niet de enige risicofactor bij seksualiteit. Daarnaast richten preventieprogramma’s 

zich ook op relationele problemen en (seksueel) geweld, bijvoorbeeld in het geval van loverboys. 

Preventie seksuele gezondheid in de regio Zaanstreek-Waterland

Preventie-activiteiten die de afgelopen jaren door de GGD zijn uitgevoerd waren met name gericht 

op voorlichting en educatie voor jongeren (via het onderwijs). De soa-polikliniek van de GGD is 

sinds 2009 uitgebreid met het Sense spreekuur. Dat is een spreekuur voor jongeren tot 25 jaar.  

De jongere kan er indien gewenst anoniem, terecht met vragen over geslachtsziekten (SOA/HIV), 

ongewenste zwangerschap, abortus en seksualiteit.

Behalve individuele voorlichting wordt de doelgroep (zie www.sense.info) regelmatig geïnfor-

meerd over het bestaan van Sense via provinciale massamediale campagnes en regionale acties 

die daaruit voortvloeien. 

De GGD voert jaarlijks de massamediale Vrij Veilig Campagne uit met medewerking van o.a.  

onderwijs, uitgaansleven en jongerenwerkers. Afgelopen jaar is in de regio in dit kader de  

campagne ‘Maak seks lekker duidelijk’ gelanceerd. Deze campagne zal in 2011 en 2012 een vervolg 

krijgen. Naast de jaarlijkse massamediale campagne wordt ook voorlichting gegeven via brochures, 

website, telefoon en e-mail. Ook heeft de GGD lesmaterialen in de uitleen voor het onderwijs. 

De GGD biedt sinds 2007 het landelijke project ‘Week van de Lentekriebels’ aan in de regio.

In de ‘Week van de Lentekriebels’ worden basisscholen gestimuleerd les te geven over relaties en 

seksualiteit. De GGD ondersteunt scholen in de vorm van bijscholing voor leerkrachten, advies  

over lesmaterialen, organisatie van ouderavonden en beleidsontwikkeling. De gemeente Zaanstad 

geeft jaarlijks subsidie om vijf scholen per jaar te werven voor dit project. In de gemeente Zaanstad 

hebben de afgelopen jaren 22 scholen meegedaan (www.weekvandelentekriebels.nl).
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Aandachtspunten voor de toekomst

Het is belangrijk om interventies uit te zetten in de regio waarvan de effecten zijn onderzocht.  

Een theoretisch goed onderbouwde interventies is Lang Leve de Liefde, een lespakket voor het VO.  

Lang Leve de Liefde is een reeds bestaand lespakket van Soa Aids Nederland over veilig vrijen,  

relaties en seksualiteit. Omdat het pakket verouderd is en alleen toegespitst op het vmbo, is 

besloten te wachten op een vernieuwing van het pakket. Eind 2011 zal het vernieuwde lespakket 

beschikbaar zijn en uitgebreid met versies voor havo en vwo.

De GGD kan een rol spelen in de werving van de scholen, de implementatie en de scholing en advisering 

van docenten, aangezien uit evaluatieonderzoek naar voren komt dat het lespakket effectief is. De 

onderzoeksresultaten laten zien dat voorlichting via scholen, uitgevoerd door docenten, nog steeds 

de meest effectieve benadering is om jongeren te bereiken. Docenten werken serieus en graag met 

het lesprogramma. Thema’s zijn: verliefdheid, verkering, veilig vrijen, anticonceptie, weerbaarheid, 

wensen en grenzen, culturele diversiteit, homoseksualiteit, loverboys, mediawijsheid. 

5.1.8 Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning omvat alle soorten ondersteuning voor ouders die een opvoedvraag of 

opvoedprobleem hebben. Opvoedondersteuning heeft als doel om de ouderlijke opvoedvaardig-

heden te verbeteren, opvoedcompetenties te vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat 

te bevorderen en het sociale netwerk rondom een gezin te versterken. Daarvoor zijn ouders de 

doelgroep, het liefst ouders die zelf aangeven problemen of knelpunten te ervaren. 

De meeste ouders zijn tevreden over de opvoeding (94%). Wel heeft één op de drie ouders vragen 

of zorgen over de opvoeding. Het betreft voornamelijk vragen en zorgen over luisteren en het hou-

den aan regels/grenzen. Bij jonge kinderen hebben ouders ook veel vragen over de ontwikkeling en 

gezondheid, bij jongeren speelt angst en onzekerheid een rol. Het in een zo vroeg mogelijk stadium 

verminderen of oplossen van de problemen bij het opvoeden en opgroeien, draagt bij aan het  

behalen van de doelstelling: het bevorderen van een optimale ontwikkeling van kinderen.

Wettelijk kader opvoedingsondersteuning

Het beleid voor opvoedingsondersteuning valt onder het ministerie van VWS.  

De uitvoering van het beleid valt grotendeels onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

Het landelijk beleid staat omschreven in het programma ‘alle kansen voor alle kinderen’’,  

jeugd en gezin 2007-2011. Dit programma zet drie lijnen uit:

 - het gezin heeft de belangrijkste positie in de opvoeding

 - preventief werken

 - de vrijblijvendheid voor ouders, professionals en overheden is voorbij

Er zijn een aantal wettelijke en beleidskaders ten aanzien van opvoedingsondersteuning. In de  

Wmo is vastgesteld dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat ouders in de buurt informatie en 

advies over opvoeding moeten kunnen inwinnen. In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd  

dat opvoedingsondersteuning één van de taken is van de jeugdgezondheidszorg die onder  

verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen.

De provincie (Stadsregio Agglomeratie Amsterdam) is op grond van de Wet op de jeugdzorg nu 

nog verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan jeugdigen met ernstige opgroeiproblemen en 

ouders met ernstige opvoedproblemen. Bij de decentralisatie van de wet op de jeugdzorg zal ook 

dit een gemeentelijke taak worden.
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Opvoedingsondersteuning in de regio Zaanstreek-Waterland

Het aanbod in opvoedingsondersteuning in deze regio wordt beschreven in de leeflijn opvoeding 

(www.ggdzw.nl), dit kan per gemeente verschillend zijn. Er is een aanbod voor zwangeren, bijvoorbeeld 

voorbereiding op het geven van borstvoeding. Er zijn cursussen voor ouders, bijvoorbeeld de cursus 

‘peuter in zicht’ en ‘opvoeden en zo’. Ook zijn er cursussen voor kinderen zoals ‘plezier op school’ 

en sociale vaardigheidstrainingen. Op aanvraag kunnen voorlichtingsbijeenkomsten voor groepen, 

bijvoorbeeld kinderdagverblijven, georganiseerd worden. Verschillende instellingen voeren deze 

interventies uit: GGD Zaanstreek-Waterland, Brijder, SMD, verloskundigenpraktijken, Context,  

MEE, Spirit, Programmaministerie Jeugd en Gezin en het Voedingscentrum. Binnen de opvoedings-

ondersteuning wordt de Triple P aanpak gevolgd (tekstblok 5.6).

Mogelijkheden voor de toekomst

GGD Zaanstreek-Waterland hecht waarde aan het in kaart brengen van het aanbod en de vraag 

van ouders en kinderen. Het aanbod wordt steeds geëvalueerd. Daarbij is aandacht voor vragen 

als: ouders vinden soms de zorgen niet groot genoeg, ze zijn huiverig voor overheidsbemoeienis 

(willen niet geregistreerd worden), in gezinnen waar beide ouders werken is behoefte aan aanbod 

buiten kantoortijden, gezinnen na een scheiding en stiefgezinnen hebben specifieke vragen en 

behoefte aan uitwisseling met andere ouders, er zijn vragen over arbeid en gezin. Per gemeente of 

per wijk kan de doelgroep anders zijn samengesteld, of andere behoeftes hebben. Om meer zicht 

te krijgen in de vraag of het aanbod aansluit op de behoefte van ouders in de regio wordt in 2011 

gestart met een (kwalitatief) onderzoek door GDD Zaanstreek-Waterland. Ook zal landelijk een 

onderzoek beschikbaar komen over de rol van vaders in de opvoeding en hoe bijvoorbeeld het CJG 

hierop in kan spelen. 

Een uitdaging voor het CJG is om laagdrempelig opvoedingsondersteuning te bieden en met  

het aanbod in te spelen op de doelgroepen in wijken en buurten. Vraaggericht werken is daarbij  

belangrijk om optimaal aan te sluiten. In de praktijk is het een interactie tussen aanbod en vraag, 

de één lokt de ander uit. De alertheid op bestaande vragen, hoe klein ook, moet omhoog en de 

flexibiliteit van het aanbod moet groter. Om de toegankelijkheid van bijvoorbeeld het CJG bij 

opvoedingsvragen te vergroten kan worden ingezet op het gebruik van nieuwe media. Recent 

gestarte voorbeelden zoals stellen van vragen via skype in de avond en een online cursus ‘positief 

opvoeden’ kunnen uitgebreid worden en mogelijkheden door middel van direct chatten kunnen 

Tekstblok 5.6 Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma

Een van origine Australisch programma  

voor opvoedingsondersteuning aan ouders 

met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar.  

Bij de visie op opvoedingsondersteuning in 

deze regio zijn de principes van Triple P het 

uitgangspunt. De interventie onderscheidt 

vijf niveaus van ondersteuning die zijn 

afgestemd op de verschillende behoeften 

van gezinnen. Samen bieden zij een  

samenhangend systeem van interventies 

dat ouders voorziet van de gewenste 

informatie en steun bij de opvoeding. 

Het algemene doel van Triple P is de preventie 

van (ernstige) emotionele en gedragsproble-

men bij kinderen door het bevorderen van 

competent ouderschap en zelfvertrouwen 

van ouders. Alle gemeenten in Zaanstreek-

Waterland hebben Triple P ingevoerd.
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verkend worden. Daarnaast zou, nadat de resultaten van het project ‘allemaal opvoeders’ bekend 

zijn, kunnen worden ingezet op het stimuleren en faciliteren van sociale netwerken rondom het gezin.

Bij uitbreiding of aanpassing van interventies kan gekeken worden naar het interventieoverzicht 

in de I-database van het CGL. Hierin staan 474 opvoedingsinterventies en de effectiviteit daarvan 

beschreven. 

5.1.9. Gezond ouder worden
Het percentage 65-plussers in de regio Zaanstreek-Waterland stijgt van 15% in 2010 naar 24% in 

2030. De grijze druk (verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van 

de personen in de zogenaamde productieve leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar, zie ook paragraaf 2.2) 

is in vijf van de negen gemeenten hoger dan gemiddeld in Nederland. Het betekent voor onze regio 

dat op elke honderd potentiële arbeidskrachten 27 personen 65 jaar of ouder zijn. Deze ontwikkeling 

brengt zowel kansen als problemen met zich mee. De nadruk ligt vaak op problemen vanwege 

de hoge kosten voor de gezondheidszorg. Daartegenover staat de verzilvering, ouderen brengen 

waardevolle kennis en ervaring met zich mee.

De aandacht voor ouderen sluit aan bij de toenemende vergrijzing. Zeer recent is het nieuwe RIVM 

rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’ gepresenteerd (VTV). Dit rapport geeft een landelijk 

overzicht van de gezondheidstoestand van ouderen. Ook in de nieuwe landelijke nota gezondheids- 

beleid ‘Gezondheid dichtbij’ (mei 2011) is een paragraaf opgenomen over de positie van ouderen. 

Het huidige kabinet zet in op noodzakelijke verbeteringen in de ouderenzorg (zoals meer handen 

aan het bed en het tegengaan van ouderenmishandeling) en wil ouderen in staat stellen zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven leven. Tevens is er begin 2011 een rapport verschenen van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) specifiek gericht op kwetsbare ouderen in Nederland. Medio 

2010 is een specifiek artikel over de ouderengezondheidszorg toegevoegd aan de Wet Publieke 

Gezondheidszorg (artikel 5a). Hierin staat beschreven dat gemeenten zorg dragen voor het  

monitoren, signaleren en voorkómen van gezondheidsproblemen bij ouderen boven de 65 jaar.  

Ten aanzien van de praktische invulling van het artikel hebben gemeenten maximale beleidsvrijheid. 

Gemeenten hebben bij de preventieve zorg voor ouderen tevens een rol vanuit de Wmo. Sectoren 

als gezondheid, wonen, welzijn, vervoer en preventieve zorg behoeven koppeling om tot maatwerk 

te komen. Met behulp van sociale netwerken, mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn gemeenten aan 

zet om de ketens tussen tal van uitvoerende partijen vorm te geven en daarop blijvend regie te 

voeren. Door bovendien de doelgroep 65+ actief te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering 

van het beleid, is het mogelijk om beter aan te sluiten bij de leefwereld van de oudere burger. 

Stimuleren gezond ouder worden in Zaanstreek-Waterland

Aan de hand van de seniorenenquête en gesprekken met partners in de regio wordt een regionaal 

ouderenbeleid geschreven. GGD Zaanstreek-Waterland is van mening dat, op basis van de cijfers  

en huidige ontwikkelingen, interventies voor ouderen gericht dienen te zijn op zelfredzaamheid, 

psychische gezondheid, alcohol en overgewicht. Als landelijke speerpunt komt daar bewegen bij. 

Sport en bewegen dragen bij aan zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en gezondheid. 

Deze prioriteiten bieden gemeenten aanknopingspunten voor het eigen senioren-beleid in de 

komende jaren. Op de genoemde terreinen worden in de regio al vele activiteiten uitgevoerd  

door verschillende zorgaanbieders, verzekeringsmaatschappijen, welzijnsinstellingen, GGZ en 

particuliere aanbieders. 
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Aandachtspunten voor de toekomst 

De ouderenzorg en de arbeidsmarkt staan voor grote uitdagingen, duurdere gezondheidszorg, 

veeleisende zorgconsumenten en de vergrijzing van arbeidskrachten. Voor gemeenten is het van 

belang dat wordt gekeken naar de behoeften van ouderen en hoe er dusdanig kan worden onder-

steund en geïnformeerd tegen zo laag mogelijke kosten. Een mogelijkheid die steeds meer wordt 

toegepast is het gebruik van nieuwe technologieën in huizen en openbare gelegenheden in de wijk 

(internetspreekuur voor ouderen). Interventies kunnen het beste een gecombineerde aanpak 

hebben zoals in het geval van de cursus Zicht op Evenwicht, een waarschijnlijk effectieve interven-

tie uit de I-database van het loket Gezond Leven (RIVM). Doel hier is het verminderen van angst om 

te vallen en vermijdingsgedrag. De thema’s die hieraan worden gelieerd zijn angst, depressie, bewegen, 

valpreventie en eenzaamheid.  Op basis van een regionaal overzicht van de GGD (2010) blijft alcohol- 

gebruik door ouderen nog onderbelicht. Het alcoholgebruik bij deze doelgroep leidt niet alleen tot 

lichamelijke en psychische klachten maar brengt ook meer risico op vallen met zich mee. En vallen 

is een belangrijke doodsoorzaak bij ouderen.  

5.1.10 Gezonde leefomgeving
Dit thema lijkt misschien een vreemde eend in de bijt omdat het geen specifiek speerpunt is uit de 

verschillende monitoronderzoeken. Toch is dit thema van belang, de leefomgeving waarin mensen 

wonen, werken en leven heeft invloed op de gezondheid. Het kabinet benoemt dit als aandachts-

punt in het beleid voor de komende vier jaar, omdat het een relatie heeft met speerpunt nummer 1: 

stimuleren van bewegen. Een gezonde leefomgeving is een brede definitie, het betreft zowel de 

fysieke als sociale omgeving. Concreet kan hierbij gedacht worden aan een omgeving die schoon en 

veilig is, die uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten, een goede milieukwaliteit heeft, voldoende 

groen, ervoor zorgt dat mensen elkaar ontmoeten. In de Nationale aanpak Milieu en Gezondheid 

staat welke prioriteiten de overheid heeft op het gebied van milieu en gezondheid. De huidige 

Nationale aanpak milieu en gezondheid loopt tot 2012 en is het fundament voor het lokaal en 

regionaal milieu- en gezondheidsbeleid. De Nationale aanpak van milieu en gezondheid richt zich op: 

een gezonder klimaat in gebouwen; ontwerp en inrichting van de leefomgeving; goede informatie-

voorziening over de leefomgeving; signaleren en volgen van milieu- en gezondheidsproblemen.

In de nota ‘Gezondheid Dichtbij’ wordt een verbinding gelegd met deze aanpak. Het kabinet wil 

het veilig sporten en bewegen in de buurt stimuleren. Daarnaast verdient natuur en een gezonde 

werkplek de komende jaren aandacht. Deze paragraaf zal ingaan op het binnenmilieu, leefomgeving 

en gezonde werkplek.

Gezond binnenmilieu van belang

Binnen het thema gezonde leefomgeving verdient het binnenmilieu aandacht. Het belang van een 

gezond binnenmilieu wordt duidelijk als we bedenken dat in Nederland mensen gemiddeld 85% 

van de tijd binnen doorbrengen, waarvan 70% in hun eigen woning. Bepaalde (kwetsbare) groepen 

verblijven meer dan gemiddeld in hun woning. Voor ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen 

of hart/vaatziekten is een gezond binnenmilieu van extra belang. Zij lopen een dubbel risico: 

vanwege hun slechte gezondheid zijn zij meer tijd in hun woning en vanwege hun ziekte zijn zij 

gevoeliger. Kinderen vormen weer een heel andere groep; zij zijn een risicogroep voor het ontwikkelen 

van astma. Er zijn sterke aanwijzingen dat het binnenmilieu en de directe leefomgeving daar een 

belangrijke rol in kunnen spelen. Na een tijdperk waarin vooral milieu en sociale factoren centraal 
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stonden, is de belangstelling voor gezondheid in de bouwsector en de overheid sterk toegenomen. 

Dit blijkt onder andere uit de vele bedrijven die zich zijn gaan bezighouden met toelevering van 

toegepaste gezonde technieken. Ook de centrale overheid zet zich door grootschalige programma’s 

in voor dit thema.

Gemeenten houden zich in toenemende mate bezig met gezonde ruimtelijke ordening en projecten 

op het gebied van gezond bouwen. Een andere belangrijke lokale partij wordt gevormd door de 

woningbouwcorporaties. Ondertussen neemt ook vanuit gebruikers, kopers en huurders de vraag 

naar een gezonde leefomgeving toe.

Gezonde en prettige leefomgeving geeft een impuls op beweeggedrag

Lichaamsbeweging is van groot belang voor de gezondheid. Het gaat niet alleen om sporten maar 

ook om dagelijkse beweging als fietsen naar school, traplopen op het werk en in winkels en buiten-  

spelen. Verschillende kenmerken in de omgeving lijken goede kansen te bieden om mensen tot 

meer bewegen aan te zetten. Verder onderzoek is nog nodig. Aangetoond is bijvoorbeeld het  

effect van kleinschalige school- en werkomgeving aanpassingen, zoals gekleurde markeringen op 

schoolpleinen en prompts (stimulerende verwijzingen) naar trappenhuizen. Verder hebben het 

handhaven of terugbrengen van kleinschalige voorzieningen in de wijk, verkeersveilige loop- en 

fietsroutes en informele speelruimte- en wandelmogelijkheden een positieve invloed op beweeg-

gedrag van jongeren en volwassenen (gezondheidsraad, 2010).

Uit onderzoek van Aarts blijkt dat bij kinderen vooral sociale kenmerken ervoor zorgen dat zij 

buitenspelen en bewegen. Sociale binding in de buurt, informele speelruimte (zoals stoepen) en 

verkeersveiligheid zijn drie van de vele factoren die het beweeggedrag van kinderen beïnvloeden. 

Deze kenmerken lijken belangrijker dan bv formele speelfaciliteiten (Aarts, 2011). 

Natuur kan bijdragen aan gezondheid als plek om actief te recreëren en als bijdrage aan schone 

lucht. Mensen in een groene woonomgeving zijn gezonder en bezoeken minder vaak de huisarts. 

Jongeren in een groene omgeving voldoen vaker aan de beweegnorm en in groene wijken is het 

percentage kinderen met overgewicht kleiner. Ook de kans op depressie is in groene wijken 30% 

kleiner. De relaties tussen groen en gezondheid zijn vooral sterk voor jongeren, ouderen en mensen 

met een lage sociaal economische status (Alterra/Nivel, 2009).

Stimuleren Gezonde leefomgeving in Zaanstreek-Waterland

In de regio Zaanstreek-Waterland wordt middels het project bewustwording binnenmilieu op  

basisscholen aandacht besteed aan het verbeteren van het binnenmilieu (zie tekstblok 5.7).

Alle kindercentra (kinderdagverblijven, buitenschoolseopvang en peuterspeelzalen) worden jaarlijks 

geïnspecteerd door de GGD. De inspecties worden uitgevoerd in het kader van de Wet Kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het gaat hierbij om de opvang van kinderen in de leeftijd van 

0 – 12 jaar, waarbij toezicht wordt gehouden op een veilige en gezonde leefomgeving binnen de 

kinderopvang. Tijdens deze inspecties wordt gekeken naar items zoals de accommodatie, het  

aantal beroepskrachten op de groep, het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid en het 

pedagogisch klimaat wordt beoordeeld. De inspectierapporten zijn openbaar en terug te vinden  

op de website van GGD Zaanstreek-Waterland. 

Daarnaast geven medisch milieukundigen van GGD Zaanstreek-Waterland advies aan inwoners en 

instellingen over een breed scala aan onderwerpen. Vijfenzestig procent van de milieugerelateerde 

gezondheidsklachten die bij GGD’en worden gemeld gaan over het binnenmilieu. In onze regio  

is dit 50%, vermoedelijk door de in verhouding grotere buitenmilieuproblematiek in Zaanstad.  

Er wordt op verzoek individueel advies gegeven, maar ook aan groepen, bijvoorbeeld op bewoners-

bijeenkomsten. 
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Gezond ontwerpen en inrichten krijgt aandacht in het project ‘Gezonde wijken’ in de krachtwijken. 

Er is de afgelopen jaren binnen het programma Groen en de stad specifiek aandacht besteed aan 

groen in de stad (www.groenendestad.nl). Zo heeft gemeente Zaanstad geïnvesteerd in de kracht-

wijk Poelenburg. Het resultaat hiervan is de verplaatsing van volkstuinen met daaraan toegevoegd 

een openbare parkstrook en de aanleg van een strook fijnstofwerende bomen.

Aandachtpunten voor de toekomst

Op scholen en kinderdagverblijven vormt de slechte binnenmilieukwaliteit een belangrijk aan-

dachtspunt. Ventileren op scholen en kinderdagverblijven is vaak moeilijk omdat er geen of onvol-

doende ramen of roosters zijn of doordat deze gesloten worden gehouden in verband met tocht of 

geluidhinder en inbraak. Hiervoor moeten bouwkundige aanpassingen van de ventilatievoorzienin-

gen en de inrichting van het schoolgebouw worden gedaan. De GGD kan advies geven bij eventu-

ele plannen voor renovatie of nieuwbouw om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Voor het verbeteren van het binnenmilieu in woningen kunnen gemeenten bij het verlenen van 

bouwvergunningen aandacht schenken aan de ventilatiecapaciteit, toevoer van verbrandingslucht, 

de rookgasafvoer en de plaatsing van de bovendakse afvoer en de zonwering. Daarnaast zou er 

meer aandacht moeten komen voor het ontwikkelen van een opleveringskeuring van ventilatiesys-

temen bij nieuwbouw en voorlichting over het belang van onderhoud van ventilatiesystemen. 

Het programma Groen en de Stad loopt eind 2011 af. Het rijk ziet graag dat gemeenten het 

programma Groen en de Stad overnemen. Voorbeelden voor een groene gezonde wijk staan  

beschreven in de brochure ‘een groene gezonde wijk’ op www.degroenestad.nl. Bijvoorbeeld van  

de gemeente Rotterdam die 12 groene in plaats van stenige schoolpleinen heeft gerealiseerd. 

Zwolle volgt de JOGG-aanpak en wil aantrekkelijke fiets- en wandelroutes realiseren naar scholen, 

speelplekken en sportlocaties. 

Een ander voorbeeld is een project als ‘Natuursprong’. Kinderen van 4-12 jaar gaan in groepsverband 

naar buiten en volgen een speel- en beweegprogramma in wijkgroen. Het is de bedoeling dat kinderen 

na deelname de weg naar natuurgebieden ook zelf kunnen vinden met vriendjes en ouders.

Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan een gezonde werkplek, de nota ‘Gezond-

heid Dichtbij’ onderschrijft dit. Naast de zorg voor goede en veilige arbeidsomstandigheden is ook 

aandacht voor gezond gedrag van belang. Werkgevers en werknemers zijn als eerste aan zet. De 

ministers van VWS en SZW willen hieraan stimulans geven door het actieplan ‘gezonde bedrijven’: 

het bewegen stimuleren en het aandacht voor psychische problematiek bevorderen.  

Hiervoor wordt samengewerkt met sociale partners. GGD en gemeenten kunnen dit actieplan 

onder de aandacht brengen bij bedrijven in de regio.

Tekstblok 5.7 Binnenmilieu op basisscholen, het bewustwordingsproject 

Het kabinet heeft in 2008 een landelijk 

bewustwordingscampagne in gang gezet. In 

het kader van de campagne ‘bewustwording 

binnenmilieu basisscholen’ zijn reeds 44 

scholen in Zaanstreek-Waterland onderzocht 

en van ventilatieadviezen voorzien. Elke 

basisschool met natuurlijke ventilatie moet 

halverwege 2013 door de GGD bezocht zijn 

met de ééndagsmethode. Op één dag wordt 

het binnenmilieu van de school onderzocht 

en wordt advies gegeven hoe het klimaat  

te verbeteren. Deze methode is gericht op 

voorlichting aan leerkrachten over gebruik 

van natuurlijke ventilatievoorzieningen.
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Informatievoorziening aan burgers over de leefomgeving is van belang. Binnenkort komt meer 

informatie over de kwaliteit van de leefomgeving beschikbaar op ‘De Atlas Leefomgeving’:  

www.atlasinfo.nl. Deze atlas geeft informatie op postcodeniveau over bijvoorbeeld de kwaliteit 

van de lucht, de geluidbelasting of de hoeveelheid groen.

5.2 Vaccinatie, screening en gezondheidsonderzoek 

In deze paragraaf worden een aantal activiteiten op het gebied van ziektepreventie besproken.

5.2.1 Het Rijksvaccinatieprogramma
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wil alle kinderen in Nederland beschermen tegen gevaarlijke 

en soms dodelijke infectieziekten (Conyn-van Spaendonck, 2010) . Binnen het programma krijgen 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar prikken tegen twaalf infectieziekten: difterie, kinkhoest,  

tetanus, polio en infectie met Haemophilus influenzae type b (DTKP-Hib), bof, mazelen en rodehond 

(BMR), meningokokken C-infecties (MenC), hepatitis B (hep B), pneumokokken-infecties (Pneu). 

Hoge vaccinatiegraad van belang voor bescherming tegen infectieziekten

Invoering van het RVP in 1957 heeft in Nederland geleid tot het vrijwel verdwijnen van de meeste 

infectieziekten waartegen wordt ingeënt. Voordat werd gevaccineerd vormden zij de belangrijkste 

ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen. Deelname aan het RVP vindt plaats op vrijwillige basis.  

De vaccinatiegraad wordt daarom grotendeels bepaald door de bereidheid van de ouders om hun 

kinderen te laten vaccineren. Een aantal groepen in de samenleving staat kritisch tegenover vacci-

naties (Hollander et al., 2006). Een groep bestaat uit mensen die vanwege hun geloofsovertuiging 

vaccinaties weigert. Daarnaast zijn er ook kritische burgers die van vaccinaties afzien omdat ze 

twijfelen aan het nut ervan of bezorgd zijn voor bijwerkingen. Het vergroten en behouden van  

het draagvlak bij ouders is één van de belangrijkste uitdagingen voor het RVP. 

Landelijke vaccinatiegraad is hoog maar voldoet nog niet aan alle normen

De WHO heeft voor het uitroeien van polio (onderdeel van de DKTP vaccinatie) en voor het uitroeien 

van mazelen (onderdeel van de BMR vaccinatie) normen opgesteld (Van Lier, 2011). Voor bescherming 

tegen polio acht de organisatie een entpercentage van ten minste 80% noodzakelijk. Aangezien in 

Nederland gebieden zijn waar vanwege principiële redenen bewoners zich niet of slechts gedeel-

telijk laten vaccineren is voor Nederland een entpercentage van minimaal 90% voor polio gewenst 

om een betere groepsbescherming te verkrijgen. Voor mazelen wordt door de WHO als norm voor 

eliminatie (per gebied) een entpercentage van 95% aangehouden vanwege de zeer grote besmet-

telijkheid van deze ziekte. Voor de overige vaccinaties heeft de WHO (nog) geen norm gesteld.  

Voor Nederland wordt ervan uitgegaan dat een entpercentage van minstens 90% voor alle vaccinaties 

nodig is om verspreiding van de betreffende ziekte te voorkomen.

De landelijke vaccinatiegraad is hoog (Van Lier, 2011). Voor zuigelingen ligt de deelname aan de 

BMR-, Hib- en meningokokken C vaccinatie op 96%, en aan de D(K)TP- en pneumokokkenvaccinatie 

op 95%. De vaccinatiegraad voor de eerste hepatitis B-vaccinatie voor zuigelingen van moeders die 

drager zijn van hepatitis B is zelfs 99%. De deelname onder schoolkinderen voor D(K)TP en BMR is 

92%. De ondergrens van 95% die de WHO stelt voor BMR-vaccinatie wordt dus nog niet gehaald. 

Hoofdstuk 5 Hoe staat het met preventie en zorg in Zaanstreek-Waterland 

Hoofdstuk 5 Hoe staat het met preventie en zorg in Zaanstreek-Waterland 

blz. 94

blz. 94



Onze gezondheid vandaag en morgenGGD Zaanstreek-Waterland

In Zaanstreek-Waterland wordt norm vaccinatiegraad gehaald

De vaccinatiegraad in de regio Zaanstreek-Waterland ligt ruim boven de 90% (tabel 5.2).  

De vaccinatiegraad voor BMR ligt boven de door de WHO opgestelde norm van 95%. De 95% norm 

voor BMR wordt overigens niet door alle afzonderlijke gemeenten gehaald. Zo voldoen de gemeen-

ten Edam-Volendam (93,2%), Waterland (93,4%) en Landsmeer (94,4%) niet aan de BMR norm voor 

zuigelingen en voldoen de gemeenten Landsmeer (92,1%), Zeevang (93,9%) en Oostzaan (94,9%) 

niet aan de BMR norm voor schoolgaande kinderen. 

Tabel 5.2 Vaccinatiegraad in de regio in 2011 (Bron: www.zorgatlas.nl) 
 

5.2.2 Vaccinatie HPV (humaan papillomavirus)
Baarmoederhalskanker is het zeldzame gevolg van een HPV (humaan papillomavirus) infectie 

(RIVM, 2011). De twee HPV-varianten die de meeste baarmoederhalskanker veroorzaken zijn de 

HPV-varianten 16 en 18. Deze veroorzaken 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker.  

Op basis van een advies van de Gezondheidsraad (Gezondheidsraad, 2008) is vanaf voorjaar 2010 

de vaccinatie tegen deze twee HPV-varianten voor 12-jarige meisjes opgenomen in het RVP. Deze 

vaccinatie is gericht op meisjes geboren op of na 1 januari 1997. In 2009 vond de eenmalige 

inhaalvaccinatiecampagne plaats voor meisjes geboren in 1993 tot en met 1996. Het HPV-vaccin 

neutraliseert de HPV-infectie en gaat daardoor het ontstaan van voorstadia van baarmoederhals-

kanker tegen en kan zo ook baarmoederhalskanker voorkomen.

Nederland (%) Regio Zaanstreek- 
Waterland (%)

Gemeente

hoogste waarde (%) laagste waarde (%)

Zuigelingen (cohort 2008)

DKTP 95,4 96,5 98,1 (Wormerland) 93,3 (Landsmeer)

HiB 96,0 97,0 97,5 (Wormerland) 94,4 (Landsmeer)

BMR 95,9 96,6 100  (Oostzaan) 93,2 (Edam-Volendam)

MenC 95,9 96,9 98,7 (Beemster) 94,3 (Edam-Volendam)

Pneumo 94,8 95,6 98,6 (Oostzaan) 92,8 (Waterland)

Kleuters (cohort 2005)

D(K)TP kleuters 92,0 94,1 96,6 (Beemster) 90,9 (Zeevang)

Schoolkinderen (cohort 2000)

DTP 92,2 95,4 97,9 (Waterland) 92,1 (Landsmeer)

BMR 92,1 95,4 97,9 (Wormerland) 92,1 (Landsmeer)
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Bijna 60% van 12-jarige meisjes laat zich vaccineren tegen HPV

In de regio Zaanstreek-Waterland heeft 50,4% van de meisjes die tussen 1993 en 1996 zijn geboren 

alle drie de vaccinaties gehaald tijdens de inhaalcampagne in 2009 (Zwakhals, 2011). Eind 2010 

heeft 57,3% van de 12-jarige meisjes (geboren 1997) in de regio alle drie de vaccinaties gehaald  

tegen baarmoederhalskanker (Giesbers, 2011). Dit percentage zal nog stijgen wanneer het deel 

van de meisjes dat begin 2011 de derde prik haalt hier nog bij wordt opgeteld. In heel Nederland 

lag het percentage meisjes dat volledig was gevaccineerd tijdens de inhaalcampagne op 52,3% en 

eind 2010 was 51,9% van de 12-jarige meisjes (geboren 1997) volledig gevaccineerd. De vaccinatie-

graad verschilt erg per gemeente, variërend van 39,7% in Edam-Volendam tot 73,8% in Wormer-

land (percentages voor meisjes geboren in 1997). 

Aandachtspunten voor de toekomst

Mensen gaan zelf op zoek naar informatie over gezondheid, ze laten zich steeds meer informeren 

door de (sociale) media. Via de televisie en internet komen zij aan informatie over gezondheid 

en risicofactoren en via sociale media als twitter en facebook delen zij hun mening hierover. De 

campagne over HPV-vaccinatie en de H1N1-virus (Mexicaanse griep) liet zien hoe groot de invloed 

hiervan was op de beeldvorming en op de uiteindelijke deelname. Betrek bij de voorlichting ook 

scholen en huisartsen, volg de sociale media sites actief en wees daarop aanwezig.

5.2.3 Griepvaccinatie
Elk jaar krijgt zo’n 5 tot 10 procent van de bevolking griep (Busch & Roeding, 2009). Griep is niet 

alleen vervelend voor de patiënt zelf, maar kost de maatschappij ook veel geld. In 1997 is het 

Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) ingevoerd, met als doel ziekte en sterfte als gevolg 

van griep te voorkómen. Kinderen en volwassenen met bepaalde chronische aandoeningen en/of 

verminderde weerstand en alle 65-plussers krijgen hiertoe een gratis griepprik aangeboden. Vanaf 

najaar 2008 is de leeftijdsgrens verlaagd naar 60 jaar. De griepprik kan ernstige gevolgen van griep 

in de meeste gevallen voorkómen. De doelgroep van de campagne (hoogrisicopatiënten) wordt uit-

genodigd door hun huisarts. De huisarts maakt hiertoe zelf een selectie uit zijn patiëntenbestand.

Ruim driekwart van de 60-plussers gevaccineerd tegen griep

In 2009-2010 heeft 76% van alle 60-plussers een griepvaccinatie gehaald (Giesbers, 2010).  In de 

regio Zaanstreek-Waterland is de opkomst onder de 60-plussers 78%. In Landsmeer (103%) is de 

opkomst het hoogst en in Beemster (43%) is de opkomst het laagst. Met deze percentages moet 

voorzichtig worden omgegaan. Omdat de griepvaccinatie via de huisarts wordt geregistreerd en 

de huisarts ook patiënten uit andere gemeenten kan hebben, kan het tot over- of onderrapportage 

komen. Het opkomstpercentage is berekend door het aantal uitgevoerde griepvaccinaties te delen 

door het aantal 60-plussers in een gemeente. Hierdoor komt het opkomstpercentage voor de  

gemeente Landsmeer boven de 100%. 

5.2.4 Borst- en baarmoederhalsscreening
Deelname kankerscreening gelijk aan het landelijk gemiddelde Borstkankerscreening is erop  

gericht vrouwen van 50-75 jaar te screenen op de aanwezigheid van (vroege stadia van) borst- 

kanker. Daarnaast worden in Nederland vrouwen tussen 30 en 60 jaar om de vijf jaar uitgenodigd 

om een uitstrijkje te laten maken. Het uitstrijkje kan baarmoederhalskanker en met name voor- 

stadia daarvan opsporen, voordat er klachten zijn. Wanneer kanker in een vroeg stadium en  

afwijkingen of (mogelijke) voorstadia behandeld worden, kan sterfte worden voorkomen.
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In onderstaande tabel staan de opkomstpercentages van het bevolkingsonderzoek naar  

baarmoederhals- en borstkanker in de regio en in de 9 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland.

Tabel 5.3 Percentage screening op baarmoederhalskanker en borstkanker (2005-2008),  

per gemeente (2010 of 2009a)

Ongeveer 69% van de vrouwen in de regio heeft een uitstrijkje laten maken om zich te laten screenen 

op baarmoederhalskanker (zie tabel 5.3). De regio wijkt niet significant af van het landelijk gemid-

delde (67%). In Zaanstreek-Waterland was de opkomst van de doelgroep (vrouwen van 50-75 jaar 

en risicogevallen) voor het bevolkingsonderzoek borstkanker 81,3%, dit is vergelijkbaar met het 

landelijk gemiddelde. Per gemeente zijn er verschillen, de opkomst is in gemeente Zaanstad voor 

beide onderzoeken het laagst.

Aandachtspunten voor de toekomst

De opkomst van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is hoog, maar zou nog kunnen stijgen 

als het onderzoek minder belastend is. Onderzoek door het AMC (Amsterdam Medisch Centrum) 

naar een mammograaf die minder pijn veroorzaakt zou hierin bij kunnen dragen. In de landelijke 

nota gezondheidsbeleid kondigt de minister van VWS aan dat vanaf 2013 screening op darmkanker 

geleidelijk zal worden ingevoerd. Mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar kunnen zich om de 

twee jaar op darmkanker laten testen. Op termijn kunnen 2.400 sterfgevallen per jaar voorkómen 

worden. Nu nog sterven er per jaar 5.000 mensen aan darmkanker. Elk jaar komen er 12.000 

patiënten bij. Uit onderzoek is gebleken dat een screening naar prostaatkanker bij mannen tussen 

55-70 jaar nog niet effectief is. Ook wordt onderzocht of er een test gebruikt kan worden om 

longkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. Deze test zou dan alleen aangeboden worden 

aan de (voormalige) rokers.  

Opkomst screening  
baarmoederhalskanker (%)

Opkomst screening  
borstkanker (%)

Nederland 67 77,3

Regio Zaanstreek-Waterland 69 81,3

Beemster 73 83,5

Edam-Volendam 73 86,1

Oostzaan 72 85,4a

Landsmeer 71 85,0a

Purmerend 66 80,3

Waterland 70 85,6

Wormerland 72 83,6

Zaanstad 62 76,4

Zeevang 73 86,3
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5.2.5 Zelftest
Als kanker aan het licht komt, is er meestal een ontwikkeling van vele jaren aan vooraf gegaan. 

Vroegtijdige ontdekking van kanker, met name voordat de kanker is uitgezaaid, geeft meer kans op 

langdurige overleving. Daarom is er een toenemende aandacht voor de signalen waarop mensen 

moeten letten. 

Het KWF besteedt hier veel aandacht aan (zie website KWF de brochure: ‘kanker, vroege ontdekking, 

wat kunt u zelf doen?’). Naast een aandachtslijst van eerste signalen van kanker ‘een goede reden 

om naar de huisarts te gaan’, worden ook de lichamelijke zelfonderzoeken beschreven. Dit betreft 

het borstzelfonderzoek, het zaadbalzelfonderzoek en de huidinspectie (detectie melanomen en 

carcinomen). Via de landelijke (media)campagnes wordt hier aandacht aan geschonken.

Aandachtspunten voor de toekomst 

Medische zelftesten zijn onderzoeken om de eigen gezondheid te controleren. De laatste jaren zijn 

veel van dit soort testen ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de opsporing van prostaatkanker, borstkanker 

en besmetting met het HPV-virus. Omdat er nog veel onduidelijkheden bij de testen en uitslagen 

zijn, wordt afgeraden de testen op eigen houtje te gebruiken.  

Op dit moment loopt er een onderzoek bij jongeren in Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg 

naar de bruikbaarheid van een zelftest ter opsporing van chlamydia. Door screening kan chlamydia – 

een veel voorkomende infectie die vaak zonder klachten verloopt - vroegtijdig worden opgespoord en 

behandeld, waardoor ernstige gevolgen, zoals onvruchtbaarheid, later kunnen worden voorkomen. 

5.2.6 Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de 

gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen. De JGZ richt zich op het voorkomen, opsporen en 

bestrijden van oorzaken die deze groei en ontwikkeling kunnen storen. De JGZ adviseert en initieert 

zorg waar die nodig is en grijpt in waar onvoldoende zorg tot stand komt. 

Door de integratie met de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen verleent de GGD sinds 2010 de zorg 

voor de gehele groep jeugdigen (van -9 maanden tot 19 jaar) in de regio Zaanstreek-Waterland. 

Het zorgaanbod staat omschreven in het basistakenpakket JGZ. Dat omschrijft de zorg die voor elk 

kind geboden dient te worden, met extra maatwerk-activiteiten voor ouders en kinderen die extra 

aandacht behoeven. Daarnaast wordt er een groot aantal projecten uitgevoerd op aanvraag van  

de verschillende gemeenten. In het kader van de Centra Jong, voor Jeugd en Gezin vormt de laag-

drempelige opvoedingsondersteuning (in diverse vormen) daarvan een belangrijk onderdeel.

De Jeugdgezondheidszorg kent een hoog bereik

Er zijn vijftien standaard contactmomenten in de leeftijdsperiode van 0 tot en met 4 jaar en drie in 

de leeftijd van 5 tot en met 19 jaar. In tabel 5.4 staat het bereik van de contactmomenten.  

Het bereik tot en met het basisonderwijs scoort boven de 95%. De opkomst bij de logopedische 

screening op 5-jarige leeftijd is lager dan het PGO contactmoment, dit komt  

doordat 63% van de niet-gescreende kinderen al in zorg is bij een logopedist. In het voorgezet  

onderwijs, klas 2, neemt de opkomst iets af, tot 89%. Vergelijking met landelijke cijfers is helaas 

niet mogelijk.
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Tabel 5.4 Opkomst contactmomenten JGZ, 2010

Jeugdgezondheidszorg  is een essentiële speler binnen het CJG 

In 2008 heeft de overheid aan gemeenten opgelegd om tot een Centrum voor Jeugd en Gezin te 

komen, een voorziening voor kinderen / jeugd / jong-volwassenen van –9 maanden tot en met 23 

jaar met als doel te ondersteunen dat kinderen zo goed en gezond mogelijk kunnen opgroeien,  

ouders zo goed mogelijk ondersteund worden en eventuele problemen zo vroeg mogelijk aan- 

gepakt worden. Sinds de zomer van 2011 heeft elke gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland 

een CJG, met in Zaanstad vier Centra Jong (zoals men ze daar heeft genoemd) en in Purmerend drie 

CJG’s. Het CJG biedt laagdrempelige ondersteu-

ning bij vragen over gezondheid, ontwikkeling, 

opgroeien en opvoeden. In deze centra werkt de 

jeugdgezondheidszorg nauw samen met maat-

schappelijke partners, zoals het maatschappelijk 

werk, MEE, bureau jeugdzorg en andere lokale 

partners zoals kinderopvang en onderwijs (brede 

school). Er zijn diverse samenwerkingsvormen 

vanuit het CJG. Zo is de jeugdverpleegkundige 

of jeugdarts deelnemer aan de Zorg Advies 

Teams (zie tekstblok 5.8) binnen het onderwijs, 

zijn er overleggen en is er afstemming inzake 

probleemsituaties die meerdere organisaties 

aangaan, is er een gezamenlijk aanbod van  

activiteiten en vinden professionals elkaar snel 

als er problemen worden gesignaleerd.

Jeugdgezondheidszorg Regio Zaanstreek- 
Waterland(%)

Gemeente laagste 
waarde (%)

Gemeente hoogste 
waarde (%)

Opkomst JGZ 0-4 jaar* 98% 95 (Zaanstad) 100 (Edam-Volen- 

         dam, Oostzaan,  

         Purmerend,  

         Waterland,  

         Zeevang)

Opkomst PGO 5 jaar** 96% 87 (Landsmeer) 100 (Oostzaan)

Opkomst  

logopedische screening

92% 90 (Wormerland 

       en Zeevang)

96   (Landsmeer en   

        Edam-Volendam)

Opkomst PGO groep 7** 97% 94 (Purmerend  

      en Zeevang)

99   (Waterland,  

         Wormerland en  

         Zaanstad)

Opkomst PGO klas 2** 89% 77 (Waterland) 98   (Oostzaan)

*   Opkomst berekend op basis van inwoner van die bepaalde gemeente en verschenen

** Opkomst berekend op basis van uitgenodigd (op basis van klas; school) en verschenen
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5.3 Aanbod en gebruik van zorg

In deze paragraaf komen zaken die vooral het gevolg zijn van de gezondheidstoestand aan de orde 

(zoals gebruik van voorzieningen), maar ook de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

5.3.1 Aanbod van de eerste- en tweedelijnszorg 
Huisartsen vormen de spil van de eerstelijnszorg; zij zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen 

met vragen of problemen over gezondheid en ziekte. De huisarts biedt een breed pakket aan diag-

nostische, therapeutische en preventieve medische zorg.

Werkdruk huisartsen verschilt per gemeente

Nederlanders wonen in Nederland op gemiddeld 0,9 kilometer van de dichtstbijzijnde huisartsen-

praktijk (Deuning, 2011). Voor inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland varieert dit van 0,7 

kilometer in Purmerend en Zaanstad tot 1,5 kilometer in Beemster en Zeevang.

Tabel 5.5 bevat per gemeente enkele cijfers die afkomstig zijn uit de Vraag Aanbod Analyse  

Monitor (VAAM) van het NIVEL. In de eerst kolom staat het aantal huisartsen in de gemeente.  

Niet iedere huisarts werkt evenveel. Zo werken vrouwelijke huisartsen over het algemeen minder 

dan mannelijke huisartsen. Om het aanbod van huisartsen tussen gemeenten te kunnen vergelijken, 

heeft het NIVEL voor elke gemeente een schatting gemaakt van het aantal FTE huisartsen.  

Het gemiddeld aantal minuten per jaar dat een FTE huisarts contact heeft met patiënten is landelijk 

74.730. Dit betekent dat één FTE huisarts gemiddeld 74.730 contactminuten moet werken om 

aan de zorgvraag te voldoen. Is het aantal contactminuten hoger of lager dan dit gemiddelde, dan 

betekent dit dat de huisarts een hogere of lagere werkdruk heeft. De tweede kolom in tabel 5.5 

geeft per gemeente het aantal contactminuten per FTE huisarts weer. Vervolgens is een eventueel 

tekort of overschot aan FTE huisartsen in de gemeente berekend. Dit staat weergegeven in de 

derde kolom. 

Uit tabel 5.5 blijkt dat op basis van de schattingen van de VAAM de werkdruk voor huisartsen in 

Wormerland relatief hoog is: huisartsen in deze gemeente moeten naar schatting gemiddeld meer 

Tekstblok 5.8 Zorg Advies Teams (ZAT) 

De Zorg Advies Teams zijn een belangrijk 

onderdeel van de zorgstructuur binnen het 

onderwijs. In de ZAT’s worden problemen 

besproken waar leerlingen mee te maken 

hebben en wordt in overleg oplossingen 

gezocht. Aan het ZAT nemen deel de intern 

begeleider of zorgcoördinator, het school-

maatschappelijk werk, de leerplicht  

ambtenaar, de jeugdgezondheidszorg en 

soms nog andere betrokkenen. Daarmee is 

het ZAT een belangrijke eerste stap om de 

signalen die vanuit het onderwijs worden 

opgevangen om te zetten in activiteiten ter 

ondersteuning van de betrokken leerlingen 

(en hun ouders). Het CJG en het ZAT zijn 

nauw met elkaar verbonden op het moment 

dat verdere afstemming of hulpverlening 

nodig mocht zijn.

Hoofdstuk 5 Hoe staat het met preventie en zorg in Zaanstreek-Waterland 

Hoofdstuk 5 Hoe staat het met preventie en zorg in Zaanstreek-Waterland 

blz. 100

blz. 100



Onze gezondheid vandaag en morgenGGD Zaanstreek-Waterland

dan honderdduizend minuten werken om aan de vraag te voldoen. In deze gemeente is volgens 

deze schatting een tekort aan 1,9 FTE huisartsen. Huisartsen in Landsmeer hebben relatief gezien 

de minste werkdruk. Hierbij moet worden aangetekend dat deze cijfers geen directe weergave zijn 

van de werkelijke zorgvraag, maar gebaseerd zijn op een verwachting op basis van de bevolkings-

samenstelling van een gemeente.

Tabel 5.5 Afstemming aanbod en vraag huisartsen per gemeente  

(Bron: NIVEL: Vraag Aanbod Analyse Monitor) 

Ziekenhuiszorg voor de meeste inwoners in de regio dicht bij huis 

De regio Zaanstreek-Waterland heeft twee ziekenhuizen: het Waterland Ziekenhuis in Purmerend 

en het Zaans Medisch Centrum in Zaanstad. In 2008 waren er in totaal 661 ziekenhuisbedden 

beschikbaar en konden er 19 patiënten per uur worden behandeld in geval van een grote ramp of 

ongeval (tabel 5.6).

Tabel 5.6 Capaciteit ziekenhuizen in de regio Zaanstreek-Waterland in 2008 (Bron: Zorgatlas)

Steeds meer ziekenhuizen in Nederland openen een buitenpolikliniek om hun verzorgingsgebied  

te vergroten en de toegankelijkheid van de zorg voor inwoners te verbeteren. Het Waterland  

Ziekenhuis heeft een buitenpolikliniek in Volendam-Oost en het Zaans Medisch Centrum heeft 

voor inwoners uit het noorden van de Zaanstreek een buitenpolikliniek in Assendelft.  

Aantal huisartsen Aantal contact- 
minuten per FTE

FTE meer/minder 
dan landelijk  
gemiddelde

Beemster < 5 - a - a

Edam-Volendam 12 96.109 -2,6

Landsmeer 7 55.775 +1,5

Oostzaan <5 - a - a

Purmerend 46 73.548 +0,6

Waterland 10 69.042 +0,6

Wormerland 6 101.927 -1,9

Zaanstad 75 80.243 -4,4

Zeevang < 5 - a - a

Nederland 8.783 74.730

Aantal bedden MBCa

Zaans Medisch Centrum 310 10

Waterland ziekenhuis 351 9

a De VAAM berekent deze cijfers alleen voor gemeenten waar minimaal 5 huisartsen gevestigd zijn.

a medische behandelcapaciteit in geval van 

een groot patiëntenaanbod (grote ongeval-

len/rampen/calamiteiten) uitgedrukt in 

patiënten per uur
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Nederlanders wonen in Nederland op gemiddeld 5,2 kilometers van het dichtstbijzijnde ziekenhuis 

of buitenpolikliniek (Deuning, 2011). Wanneer we de buitenpoliklinieken buiten beschouwing 

laten is de gemiddelde afstand 6,4 kilometer. Tabel 5.7 geeft per gemeente de gemiddelde  

reisafstand weer. 

Tabel 5.7 Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis per gemeente (in kilometers; Bron: Zorgatlas)
 

Wanneer iemand acuut zorg buiten kantooruren nodig heeft, kan deze kiezen uit twee mogelijkheden. 

De huisartsenpost (HAP) (buiten kantooruren) kan worden gebeld voor advies of het maken van 

een afspraak voor een consult of visite. De patiënt kan ook naar de Spoedeisende Hulpafdeling 

(SEH) van een ziekenhuis gaan voor diagnostiek en behandeling. Op steeds meer plaatsen in  

Nederland werken HAP en de SEH samen, waarbij de HAP doorgaans de toegang vormt. Inwoners 

in de regio kunnen naar het Zaans Medisch Centrum of naar het Waterland Ziekenhuis in Purmerend. 

Beide locaties hebben zowel een HAP als een SEH. 

5.3.2 Gebruik eerste- en tweedelijnszorg
Er zijn twee bronnen van gegevens over het gebruik van de eerste- en tweedelijnszorg in de regio: 

de landelijke gezondheidsenquête van het CBS en de gezondheidsenquêtes van GGD Zaanstreek-

Waterland. Tabel 5.8 bevat enkele gegevens uit de gezondheidsenquête van het CBS, het  

Permanent Onderzoek Leef Situatie (POLS). Hierbij is tevens een vergelijking gemaakt met  

het gemiddelde zorggebruik in Nederland. Er blijken nauwelijks verschillen te zijn wat betreft het 

zorggebruik in de regio Zaanstreek-Waterland en gemiddeld in Nederland.

Reisafstand  
exclusief buitenpoli

Reisafstand  
inclusief buitenpoli

Beemster 6,9 6,9

Edam-Volendam 9,7 1,8

Landsmeer 3,8 3,8

Oostzaan 5,1 5,1

Purmerend 2,0 2,0

Waterland 9,4 7,1

Wormerland 6,8 5,4

Zaanstad 4,5 2,7

Zeevang 8,8 8,8

Nederland 6,4 5,2
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Tabel 5.8 Zorggebruik in Zaanstreek-Waterland  en Nederland (0 jaar en ouder) in  

de periode 2005-2008 (percentages, bron: CBS-POLS bewerkt door het RIVM op zorgatlas)

Meer gedetailleerde gegevens over het zorggebruik in de regio zijn afkomstig uit de lokale gezond-

heidsmonitor van de GGD. In de enquête onder jongeren is niet gevraagd naar zorggebruik. Voor de 

andere drie leeftijdsgroepen is hier wel naar gevraagd. Tabel 5.8 bevat gegevens over de huisarts. 

Zoals  kan worden verwacht, hebben ouderen vaker jaarlijks contact met de huisarts dan kinderen 

en volwassenen. Aan de volwassenen en senioren is ook gevraagd naar het contact met de huisarts 

in de afgelopen 2 maanden. Hieruit blijkt dat senioren ook veel vaker recent contact met de huis-

arts hebben gehad dan volwassenen (tabel 5.9). Op basis van deze gezondheidsenquêtes kunnen 

ook uitspraken worden gedaan over het zorggebruik per gemeente. Hieruit blijkt dat er slechts één 

gemeente is die afwijkt van de gemiddelde cijfers voor de regio; inwoners van Beemster hebben 

minder vaak contact met de huisarts dan gemiddeld in de regio, dit geldt zowel voor de kinderen 

als voor de senioren. Van de 0 tot en met 11 jarigen in Beemster heeft 62% het afgelopen jaar de 

huisarts bezocht en van de ouderen in Beemster heeft 47% de afgelopen 2 maanden de huisarts 

bezocht.

Tabel 5.9 Contact huisarts en medicijngebruik per leeftijdsgroep  

(percentages; Bron: Gezondheidsmonitor GGD Zaanstreek-Waterland)  

Tabel 5.10 laat per leeftijdsgroep ‘de top vijf’ van de overige zorgverleners zien waarmee men 

het afgelopen jaar contact heeft gehad. Hieruit blijkt dat het zorggebruik weliswaar verschilt per 

leeftijdsgroep, maar dat in alle drie de leeftijdsgroepen de tandarts/mondhygiënist en de medisch 

specialist in de top twee staan. Ook de fysiotherapeut is terug te vinden in de top vijf van alle drie 

de leeftijdsgroepen. 

 

Zorggebruik afgelopen jaar Zaanstreek-Waterland Nederland

Contact huisarts 75 73

Contact specialist 43 41

Contact tandarts 81 78

Contact fysiotherapeut 20 18

Contact RIAGGa 1,3 1,3  

Contact huisarts Kinderen Volwassenen Senioren

Afgelopen jaar 68 73 88

Afgelopen twee maanden - 36 57

a bevolking van 4 jaar en ouder
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Tabel 5.10 Top 5 van zorgverleners die de afgelopen 12 maanden zijn bezocht per leeftijdsgroep  

(percentages, bron: gezondheidsmonitor GGD Zaanstreek-Waterland).

Gebruik huishoudelijke hulp en zorg thuis ligt in de regio lager dan gemiddeld in Nederland 

Gegevens over het gebruik van langdurige zorg zijn afkomstig van het Centraal Administratie- 

kantoor (CAK). Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tabel 5.11 bevat  

gegevens over het gebruik van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo en gegevens over het gebruik 

van zorg zonder verblijf (voorheen thuiszorg) vanuit de AWBZ. De tabel bevat het aantal personen 

dat deze zorg ontvangt per duizend inwoners. Daarnaast vermeldt de tabel een gestandaardiseerde 

index. Het gebruik van huishoudelijke hulp of zorg zonder verblijf wordt in heel Nederland op 

100 gesteld. Een gestandaardiseerd 

gebruik van boven of onder 100 geeft 

respectievelijk een hoger of lager 

gebruik dan gemiddeld in Nederland. 

In 2007 hebben in heel Nederland 

gemiddeld 27 personen per duizend 

inwoners gebruik gemaakt van huis-

houdelijke hulp vanuit de Wmo en  

23 personen per duizend inwoners 

hebben gebruik gemaakt van zorg  

zonder verblijf vanuit de AWBZ  

(Giesbers, 2011a, Giesbers 2011b).  

In Purmerend is het gebruik van huis-

houdelijke hulp hoger dan gemiddeld 

in Nederland, voor alle andere acht 

gemeenten in de regio is het gebruik 

lager dan gemiddeld in Nederland.  

Het gebruik van zorg zonder verblijf 

ligt in alle gemeenten in de regio  

onder het landelijk gemiddelde.  

Binnen de regio maken inwoners  

van Beemster hier relatief gezien  

het meest gebruik van en inwoners in 

Waterland gebruiken deze zorg relatief 

gezien het minst. 

Kinderen Volwassenen Senioren

Tandarts / mondhygiënist 73 Tandarts / mondhygiënist 86 Medisch specialist 63

Medisch specialist 25 Medisch specialist 36 Tandarts / mondhygiënist 53

Logopedist 8 Fysiotherapeut 26 Fysiotherapeut 26

Fysiotherapeut 7 Bedrijfsarts 10 Thuiszorg 16

Bureau Jeugdzorg 6 Alternatieve behandelaar 7 Diëtist 8
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Tabel 5.11 Gebruik huishoudelijke hulp en Zorg zonder verblijf 2007  

(Bron: CAK, bewerkt door het RIVM op Zorgatlas)

In 2009 telt Nederland 479 verpleeghuizen, 1.131 verzorgingshuizen en 290 gecombineerde  

instellingen (Deuning, 2009). De regio Zaanstreek-Waterland telt 38 verpleeg- en verzorgings- 

huizen. Zoals kan worden verwacht, liggen de meeste verzorgingshuizen in de twee grootste  

gemeenten, maar ook alle andere gemeenten hebben minstens één verzorgingshuis of  

verpleeghuis (tabel 5.12).

Huishoudelijke hulp Zorg zonder verblijf 

per 1.000 
inwoners

Index per 1.000 
inwoners

Index

Beemster 22,7 89 19,7 89

Edam-Volendam 15,3 73 13,3 77

Landsmeer 22,3 76 14,8 60

Oostzaan 22,7 80 17,6 74

Purmerend 29 113 18,7 87

Waterland 18 66 13 56

Wormerland 22,7 89 13,8 63

Zaanstad 26 96 17,9 78

Zeevang 15,2 84 13,3 84

Nederland 27 100 23 100
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Tabel 5.12 Aantal verpleeg- en verzorgingshuizen per gemeente, aantal bedden en aantal bedden per 

1.000 65-plussers (Bron: Zorgatlas) 

5.3.4 Medicijngebruik
Medicijngebruik in de regio vergelijkbaar met Nederland

Over medicijngebruik zijn gegevens beschikbaar vanuit de landelijke gezondheidsenquête van het 

CBS en vanuit de gezondheidsmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland. Het gebruik van medicijnen 

in de regio is vergelijkbaar met gemiddeld in Nederland (tabel 5.13). Dit geldt zowel voor medicijnen 

die men zonder recept kan verkrijgen als medicijnen op recept.

Tabel 5.13 Medicijngebruik in Zaanstreek-Waterland  en Nederland  (0 jaar en ouder)  

in de periode 2005-2008 (percentages, bron: CBS-POLS)

In de gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland is bij kinderen en volwassenen naar het medicijn-

gebruik gevraagd en bij ouderen is gevraagd naar het gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen 

op doktersrecept. Tabel 5.14 laat zien dat één op de vijf kinderen en één op de drie volwassenen de 

afgelopen twee weken medicijnen op recept hebben gebruikt. Het medicijngebruik onder kinderen 

is in Beemster en Landsmeer (respectievelijk 14% en 15%)  lager dan gemiddeld in de regio. Vijf-

tien procent van de 65-plussers heeft de afgelopen twee weken slaap- of kalmeringsmiddelen op 

doktersrecept gebruikt. Dit percentage ligt in Beemster lager dan gemiddeld (9%), en ligt in Edam-

Volendam hoger dan gemiddeld (28%). 

Aantal verpleeg en 
verzorgingshuizen

Aantal bedden Aantal bedden per 
1.000 65-plussers 

Beemster 2 129 91

Edam-Volendam 3 241 65

Landsmeer 1 71 40

Oostzaan 1 104 71

Purmerend 11b 919 Nb

Waterland 1 -b Nb

Wormerland 1 72 26

Zaanstad 17c 1414 Nb

Zeevang 1 40 41

Zaanstreek-Waterland 38

a  9 van de 11 instellingen hebben aantal plaatsen ingevuld

b  Instelling heeft aantal bedden niet ingevuld 

c  12 van de 17 instellingen hebben aantal plaatsen ingevuld

Medicijngebruik afgelopen 14 dagen Zaanstreek-Waterland Nederland

Voorgeschreven medicijn 40 38

Niet-voorgeschreven medicijnen 42 39
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Tabel 5.14 Medicijngebruik per leeftijdsgroep 

(percentages, bron: Gezondheidsmonitor GGD Zaanstreek-Waterland).
  

5.3.5 Mantelzorg
Onbetaalde en vrijwillige zorg die mensen geven aan iemand uit hun sociale netwerk wordt  

informele zorg of mantelzorg genoemd. Deze zorg kan gegeven worden door een echtgenoot/ 

echtgenote, partner, huisgenoot, kind, buren of vrienden. De zorg kan bestaan uit het doen van  

het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen et cetera.

40% van de mensen vindt de term mantelzorger niet op hun slaan, terwijl dit wel degelijk het 

geval is. Hierdoor is er een onderschatting van het aantal mantelzorgers.

13% van de senioren ontvangt mantelzorg

Van de volwassenen ontvangt 4% mantelzorg, onder senioren is dit aantal gegroeid tot 13%. 

Vrouwen en oudere mensen ontvangen vaker mantelzorg. De mantelzorg bestaat voor volwassenen 

vooral uit hulp in de huishouding (74%) en gezelschap, troost, afleiding, enzovoort (47%). Voor 

senioren bestaat die vooral uit hulp in de huishouding (80%) en het regelen van geldzaken en/of 

andere administratie (65%).

De persoon die de mantelzorg geeft is bij volwassenen vaak de echtgenoot/echtgenote of partner 

(57%), bij de senioren zijn het vaak de kinderen die mantelzorg geven (59%).   

Naarmate de leeftijd stijgt neemt de belasting van de mantelzorger toe

14% van de volwassenen en 11% van de senioren geeft mantelzorg. Voor volwassenen geldt dat  

dit vooral vrouwen zijn en 50-65 jarigen. Vergeleken met de regio wordt er in Beemster (20%)  

vaker mantelzorg gegeven en in Edam-Volendam (9%) juist minder vaak. Bij senioren is er  

alleen een verschil te zien in opleidingsniveau, hoogopgeleiden (20%) geven vaker mantelzorg  

dan laagopgeleiden (9%). 

Van de mensen die mantelzorg geven is gekeken hoe zij deze belasting ervaren, in figuur 5.2 is dit 

voor de volwassenen en senioren weergegeven. 13% van de volwassenen en 17% van de senioren 

voelt zich zwaar belast door het geven van de mantelzorg. 

De gevolgen voor een overbelaste mantelzorger kunnen lichamelijk (verhoogde hartslag, trans-

pireren, vermoeidheid, hoofdpijn), psychisch (concentratiestoornis, piekeren, slaapproblemen, 

depressiviteit) en gedragsmatig (rusteloosheid, verwaarlozing lichamelijke verzorging, meer roken/

drinken, paniekgedrag) zijn.

 

Medicijngebruik op recept Kinderen Volwassenen Senioren

Medicijngebruik afgelopen 2 weken 20 33 -

Slaap en kalmeringsmiddelen  

afgelopen 2 weken 
- - 15
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Figuur 5.2 Mantelzorg geven en de belasting daarvan
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Hoofdstuk 6

6 De context van gemeentelijk  
gezondheidsbeleid

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) benoemen gemeenten elke vier jaar hun ambities 

op het gebied van publieke gezondheid in een gemeentelijke nota. Deze nota is een gemeentelijke 

aangelegenheid maar speelt zich nadrukkelijk af in een bredere context. Die context bestaat uit  

wet- en regelgeving, landelijke beleidskaders, externe partijen waarmee een gemeente samen-

werkt en de burgers.

6.1 Wettelijke bepalingen Wpg

Werken aan volksgezondheid is in Nederland een wettelijke taak van de overheid. Eén van de  

belangrijkste grondslagen hiervoor is de Wpg. Volgens deze wet hebben gemeenten specifieke 

taken op het gebied van gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. 

Elke vier jaar stelt de minister van VWS een nota landelijk gezondheidsbeleid vast waarin zij een 

aantal prioriteiten stelt op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Gemeenten zijn verplicht om 

maximaal twee jaar na openbaarmaking van de landelijke nota gezondheidsbeleid de gemeentelijke 

nota gezondheidsbeleid vast te stellen. Bovendien is wettelijk vastgelegd (in de Wpg) dat zij de 

landelijke prioriteiten lokaal dienen te volgen en hiervan alleen gemotiveerd mogen afwijken.  

De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de totstandkoming van de gemeen-

telijke nota en de interactie tussen het landelijke en het gemeentelijke gezondheidsbeleid. 

6.2 Aansluiting Wpg bij andere wetten

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) geven de grenzen 

aan van de publieke gezondheidszorg. De Wmo valt onder verantwoordelijkheid van gemeenten en 

is voornamelijk gericht op het participeren van alle burgers in de samenleving. De Zvw is gericht op 

curatie. Deze laatste wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. De AWBZ (algemene wet bijzondere 

ziektekosten) is een automatische verzekering voor alle Nederlanders en dekt medische kosten 

voor langdurige zorg en ondersteuning die niet onder de zorgverzekering vallen. De AWBZ wordt 

uitgevoerd door regionale zorgkantoren (= verantwoordelijkheid zorgverzekeraars). Het huidige  

kabinet wil een aantal wijzigingen in de AWBZ aanbrengen, zoals overheveling van dagbesteding 

en jeugdzorg naar de Wmo. Zowel de Wmo als de Zvw hebben raakvlakken met preventie. De Wpg 

(en daarmee ook de gemeenten en de GGD) is gericht op gezondheidsbescherming, ziektepreventie 

en gezondheidsbevordering. De Wpg loopt hiermee vooruit op de Wmo en de Zvw omdat deze 

wetten zich vooral richten op mensen die al ziek zijn of symptomen hiervan hebben. In de laatste 

beleidsnota van VWS Gezondheid dichtbij (2011) spreekt de minister van effectief beleid indien  

er een goede afstemming plaatsvindt tussen de gemeentelijke nota Wmo en de nota lokaal  

gezondheidsbeleid. De afstemming tussen preventie en zorg wordt hierdoor voor gemeenten 

steeds noodzakelijker. Het schema in de bijlage 1 geeft een overzicht van prestatievelden van de 

Wmo in relatie tot de wettelijke taken van de Wpg (GGD Midden-Nederland).

blz. 109

blz. 109



Onze gezondheid vandaag en morgenGGD Zaanstreek-Waterland

 Hoofstuk 6 De context van gemeentelijk gezondheidsbeleid

 Hoofstuk 6 De context van gemeentelijk gezondheidsbeleid

6.3 Preventiecyclus

In de tweede tranche van de Wpg is de preventiecylcus wettelijk vastgelegd (ingaande per oktober jl.). 

De preventiecyclus wordt gebruikt om het preventiebeleid in Nederland vorm te geven. De VTV 

(Van gezond naar beter, 2010), de Rijksnota (Gezondheid dichtbij, 2011) en de gemeentelijke nota 

gezondheidsbeleid maken onderdeel uit van de preventiecyclus (zie Figuur 6.1 hieronder). Zoals de 

lokale overheden de gezondheidsmonitor van de GGD gebruiken als basis voor hun lokale nota’s,  

zo gebruikt de landelijke overheid de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) om de landelijke 

nota gezondheidsbeleid te schrijven. De VTV is eveneens een periodiek onderzoek, opgebouwd uit 

lokale cijfers, naar de gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking. Met de landelijke nota 

geeft het Ministerie van VWS de gemeenten een inhoudelijk kader voor het lokale gezondheids-

beleid. In de Wpg is ook vastgelegd dat gemeenten de speerpunten uit de landelijke nota in acht 

dienen te nemen bij het formuleren van het lokale beleid (VNG 2010). De Inspectie Gezondheids-

zorg (IGZ) houdt, aan de hand van diverse indicatoren, toezicht op de uitvoering van de Wpg, maar 

ook Wmo-taken, van gemeente en GGD. Gemeenten en GGD’en zijn verplicht inzicht te geven in  

deze indicatoren en daarom voeren zij regelmatig monitors uit. 

 

Figuur 6.1 Landelijke preventiecyclus

Preventiecyclus

Wet publieke 
gezondheid

IGZ 2005:  Openbare gezond-

 heidszorg 2005

IGZ 2007:  Gefaseerd en gelaagd 

 toezicht vanaf 2007

IGZ 2010:  Meer effect mogelijk 

 van publieke  

 gezondheidszorg

Rijksnota 2003: 

Langer gezond leven

Rijksnota 2006: 

Kiezen voor gezond leven

Rijksnota 2011: 

Gezondheid dichtbij

VTV 2002: Gezondheid op koers?

VTV 2006: Zorg voor gezondheid

VTV 2010: Van gezond naar beter

Gemeentelijke nota’s 2002-2006

Gemeentelijke nota’s 2008-2011

Gemeentelijke nota’s 2013-2016
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6.4 Beleidscyclus

De beleidscyclus van gemeenten sluit aan bij de landelijke preventiecyclus. De GGD, en daarmee de 

gemeenten, hebben de beschikking over regionale en lokale epidemiologische gegevens. Aan de 

hand daarvan stelt de GGD gezondheidsverkenningen op, geeft advies en doet beleidsaanbevelingen. 

De gemeenten gebruiken deze stukken in hun nota volksgezondheid om naast landelijk ook 

toegespitst te zijn op hun eigen lokale situatie. De beleidscyclus van gemeentelijk gezondheidsbeleid 

is onderverdeeld in vier fasen, te weten voorbereiding, formulering, uitvoering en evaluatie. De 

kenmerken van deze fasen worden uitvoerig beschreven in de handreiking gezonde gemeenten van 

het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM (loketgezondleven.nl). De handreiking (najaar 2010) 

is een richtinggevend kennisinstrument voor alle gemeenten en bevat een I-database waarmee 

voor diverse leefstijlfactoren en doelgroepen actieprogramma’s kunnen worden opgezet. Hierbij 

wordt nadrukkelijk geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van effectieve interventies. 

De rijksoverheid lijkt zich terug te trekken van preventieve, collectieve interventies. Dit wordt 

(deels) ingegeven door de politieke keuze voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen, vooral 

volwassenen. Tevens worden de opbrengsten van lokaal gezondheidsbeleid (zowel in maatschap-

pelijke als in financiële zin) pas na jaren zichtbaar. Afgezien van de wettelijke verplichtingen zijn  

er echter genoeg beleidsinhoudelijke argumenten die pleiten voor de ontwikkeling van lokaal 

gezondheidsbeleid. Zo zorgt de dubbele vergrijzing (meer ouderen die steeds ouder worden) ervoor 

dat de kosten voor de AWBZ en Wmo fors zullen stijgen. Ongezonde burgers kosten nu eenmaal 

geld en gezonde burgers leveren participatie en geld op. Een ander belangrijk voordeel is dat 

gezondheidsbeleid uitstekend kan worden ingezet als ‘middel’ om bij te dragen aan doelen op 

andere beleidsterreinen (een integrale aanpak, denk aan sociale samenhang in wijken). Bijkomend 

voordeel is dat budgetten dan efficiënter worden ingezet waardoor gezondheidsbeleid niet 

gepaard hoeft te gaan met extra kosten. Financieel gezien is er ook goed nieuws, recent onderzoek 

van PriceWaterhouseCoopers (september 2010) wijst uit dat preventie loont: preventie van roken, 

overmatig alcoholgebruik en obesitas levert de samenleving een flink rendement op. 

6.5 Rollen en taken in gezondheidsbeleid

6.5.1 Rollen en taken van de gemeenten
Op regionaal en lokaal niveau hebben gemeenten op basis van de Wpg de bestuurlijke verantwoor-

delijkheid om de totstandkoming, continuïteit van en samenhang binnen de publieke gezondheid 

te bevorderen. Zij hebben de taak om de gezondheid van hun inwoners te beschermen, te bewaken 

en te bevorderen. Daarnaast dienen gemeenten ook zorg te dragen voor intersectorale samen-

werking en het verbinden van gezondheid (preventie) aan zorg. Iedere vier jaar moet de gemeente 

hierover hun ideeën en voorgenomen activiteiten beschrijven in een nota lokaal gezondheidsbeleid. 

In deze nota staat ook een beschrijving van de gezondheidstoestand van de bevolking. 

Gemeenteraden geven via het college van burgemeester en wethouder uitvoering aan de Wpg en 

dragen zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). 

De verplichte basistaken van gemeenten voor de publieke gezondheid zijn gedelegeerd aan een 

GGD (onder andere infectieziektebestrijding, epidemiologie). Alvorens besluiten worden genomen 

die van invloed zijn op de publieke gezondheid, dient advies te worden gevraagd aan de GGD.  
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De GGD kan ook proactief en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente(n). Net als de landelijke 

overheid hebben gemeenten bij publieke gezondheid vooral een regierol. 

Randvoorwaarden gezondheidsbeleid

De ervaring leert dat gezondheidsbeleid meer effect heeft en efficiënter is als aan enkele voor-

waarden wordt voldaan. Deze voorwaarden spelen een rol tijdens de gehele beleidscyclus, van 

voorbereiding tot en met de evaluatie. Het loket gezond leven van het ministerie van VWS noemt 

drie belangrijke voorwaarden voor het beleid:

 - gemeentelijke regie

 - betrokkenheid en draagvlak

 - voldoende capaciteit en budget

Gemeentelijke regierol

Bij de uitvoering van gezondheidsbeleid spelen veel partijen binnen en buiten de gemeentelijke 

organisatie een rol. Net als de landelijke overheid hebben gemeenten in collectieve preventie dan 

ook vooral een regierol. Deze regierol kan het beste worden omschreven als die van een regisseur, 

die het plan uitzet en voor de uitvoering afstemming zoekt met vele andere partijen. Naast regis-

seur is de gemeente in het lokale gezondheidsbeleid ook vaak opdrachtgever, partner, financier of 

zelfs uitvoerder. 

Betrokkenheid en draagvlak

Het creëren van draagvlak voor beleid zorgt voor acceptatie en het succes ervan. Draagvlak wordt 

bereikt door rekening te houden met álle partijen die een rol spelen bij de totstandkoming en uit-

voering van het gezondheidsbeleid. Draagvlak heeft alles te maken met een gevoel van betrokkenheid. 

Dat wordt versterkt door heldere communicatie, vroegtijdig betrekken van partners, monitoring en 

het uitspreken van waardering naar elkaar toe. 

Voldoende capaciteit en budget

Bij het inrichten van het beleidsproces is het nodig om in te schatten welke capaciteit nodig is, 

uitgedrukt in menskracht, tijd, geld en deskundigheid. Het kan bijvoorbeeld efficiënt zijn om  

een regionale beleidsnota op te stellen met een uitvoeringsprogramma per gemeente.  
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Hierbij kunnen verschillende taken worden verdeeld over beleidsmedewerkers van meerdere  

gemeenten. Heel belangrijk is ook voldoende budget. Een integrale aanpak van de volksgezondheid 

biedt kansen om budgetten en subsidies van verschillende beleidssectoren te combineren. Daarnaast 

zijn er nog andere mogelijkheden voor financiering zoals regelingen en impulsen van het Rijk en de  

provincie (ZonMw-programma’s, Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)) en de samenwerking 

met zorgverzekeraars of bedrijven (publiekprivate samenwerking).

6.5.2 Rollen en taken van de GGD
GGD Zaanstreek-Waterland ondersteunt en adviseert gemeenten bij de publieke gezondheid.  

De afdeling Epidemiologie heeft op basis van haar gegevens overzicht van de gezondheidssituatie 

van de regiobevolking. Deze afdeling kan helpen bij het evalueren van doelstellingen en activiteiten 

en kan in korte tijd gericht informatie verzamelen (zogenaamde quickscan). De adviseurs van het 

lokaal gezondheidsbeleid zijn op de hoogte van de wettelijke ontwikkelingen (samenhang Wpg  

en Wmo) en kunnen een bijdrage leveren aan de vertaling van relevante bepalingen naar de lokale 

situatie. Ze kunnen gemeente helpen om binnen de eigen politieke prioriteiten op zoek te gaan 

naar de voordelen van lokaal of regionaal gezondheidsbeleid en gemeenten op hoofdlijnen  

begeleiden tot het komen van een (nieuwe) nota gezondheidsbeleid. Daarnaast kan GGD  

Zaanstreek-Waterland ondersteunen in de wijze waarop het beleid tot uitvoer wordt gebracht. 

Tevens is de GGD bekend met de mogelijkheden tot samenwerking met (lokale) partners en 

best practices in de regio.

Veel GGD-taken liggen wettelijk vast. De Wpg is hierin de belangrijkste wet en schrijft een groot 

aantal taken voor die de gemeenten dienen uit te voeren en delegeren aan de GGD. Daarnaast 

heeft GGD Zaanstreek-Waterland te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 

de Wet kinderopvang, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Ghor) en de 

Wet op de Jeugdzorg. Ook voert GGD Zaanstreek-Waterland de markttaak reizigers-advisering uit 

en op verzoek van individuele gemeenten worden activiteiten ingezet op projectbasis of structureel 

(een voorbeeld is Lekker Fit! een aanpak van overgewicht). GGD Zaanstreek-Waterland is voor alle 

taakvelden HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) gecertificeerd in mei 2011. Dit is 

een onafhankelijke constatering vanuit de sector zelf waaruit blijkt dat de organisatie voldoet aan 

bepaalde kwaliteitseisen. 

6.6 Tot slot 

Preventief gezondheidsbeleid kan een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de bevolking. 

Deze verkenning biedt een handreiking aan gemeenten om zich preventief in te spannen voor de 

gezondheid van haar burgers. Het terugdringen van problemen op het gebied van gezondheid is 

niet alleen in het belang van de volksgezondheid maar ook onontbeerlijk voor de economische 

slagkracht. Ongezondheid kost immers geld in de toch al steeds duurder wordende gezondheids-

zorg en gezondheid levert geld op dankzij een hoge arbeidsparticipatie en productiviteit. Om aan 

een gezonde toekomst te werken is samenwerking met (en nieuwsgierigheid naar) andere, nieuwe 

partijen van groot belang. Wij hopen dat wij gezamenlijk zowel, intern als extern, kunnen optrekken 

met diverse beleidsterreinen en partners in de wetenschap dat we daarmee ons doel kunnen 

realiseren: een zo gezonde en veilig mogelijke omgeving en gezonde leefstijl voor de inwoners  

van Zaanstreek-Waterland.
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Bijlage 1

Wpg-taken gemeente Toelichting

Wpg, artikel 2, 1e lid:

Bevorderen van de totstandkoming en 

continuïteit van en de samenhang binnen 

de publieke gezondheidszorg en de  

afstemming ervan met de curatieve  

gezondheidszorg.

Wpg, artikel 13:

De gemeenteraad stelt elke 4 jaar een 

nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast, 

waarin de raad in ieder geval aangeeft 

hoe het college van B&W uitvoering geeft 

aan de in de artikelen 2,5 en 6 genoemde 

taken, alsmede de in artikel 16 genoemde 

verplichting.

Deze artikelen van de Wpg bieden de algemene 

kapstok aan gemeenten om lokaal gezondheids-

beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De relatie 

met de Wmo is direct gelegen in het feit dat goed 

gezondheidsbeleid een bijdrage levert aan parti-

cipatie van inwoners en het voorkomen van uitval 

op school, arbeid en maatschappelijke participatie.

NB: de verbinding met curatie en welzijn op  

lokaal niveau is hier van belang: ontwikkeling  

van goede ketens van welzijn, via signalering en 

preventie tot gezondheidszorg, komt de partici-

patie en zelfredzaamheid ten goede.

Inpassing interventies op de leefstijlthema’s:

interventies op roken, overgewicht, alcohol, 

depressie en seksuele gezondheid voor algemene 

doelgroepen kunnen binnen het gemeentelijke 

beleid in dit prestatieveld aan de orde komen  

in het belang van sociale samenhang, veiligheid, 

participatie etc.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub c:

Bewaken van gezondheidsaspecten  

in bestuurlijke beslissingen.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub d:

Bijdragen aan opzet, uitvoering en  

afstemming van preventieprogramma’s, 

met inbegrip van programma’s voor  

gezondheidsbevordering.

De algemene taken zoals hier beschreven in het 

kader van de collectieve gezondheidsbevordering, 

kunnen een bijdrage leveren aan de sociale  

samenhang en leefbaarheid in de wijk.  

Dit geldt vooral voor de leefstijlthema’s  

psychische gezondheid en gezond gewicht. 

NB: voorwaarde is dat lokaal sprake is van een 

integrale aanpak tussen sectoren: zo kan bij de 

inrichting van de woonomgeving (RO beleid) reke-

ning gehouden worden met factoren die de sociale 

samenhang bevorderen en bewegen stimuleren.

Bijlage 1: Koppeling Wpg en Wmo
Bron: Toolkit GGD Midden-Nederland

Prestatieveld 1 Wmo: Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk 
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Wpg-taken gemeente Toelichting

Wpg, artikel 5:

Zorgdragen voor de uitvoering van  

Jeugdgezondheidsbeleid, waaronder:

- volgen en signaleren van ontwikkelingen 

in de gezondheidstoestand van jeugdigen;

- volgen en signaleren van gezondheids-  

bevorderende en -bedreigende factoren;

- ramen van de behoeften aan zorg;

- vroegtijdige opsporing en preventie van  

specifieke stoornissen;

- geven van voorlichting, advies, instructie 

en begeleiding;

- formuleren van maatregelen i.v.m.   

gezondheidsbedreigingen.

De epidemiologische gegevens die de GGD  

verzamelt is belangrijke input voor het  

gemeentelijk jeugdbeleid.

NB: uitvoering van taken op het terrein van  

de jeugd en jeugdgezondheid, komen in de  

gemeentelijke praktijk samen in het CJG.

Inpassing interventies op de leefstijlthema’s:

interventies op roken, overgewicht, alcohol, 

depressie en seksuele gezondheid kunnen binnen 

het gemeentelijke beleid in dit prestatieveld  

aan de orde komen voor de doelgroep jeugd.

Wpg-taken gemeente Toelichting

Wpg, artikel 5:

Geven van voorlichting, advies, instructie 

en begeleiding op het terrein van jeugd-

gezondheidszorg.

Wpg, artikel 5a:

Geven van voorlichting, advies, instructie 

en begeleiding op het terrein van ouderen-

gezondheidszorg.

Deze taak vindt veelal plaats vanuit  

het lokale CJG.

Deze taak vindt op lokaal niveau veelal plaats 

vanuit het welzijnswerk, het Wmo loket, AMW  

en de 1e lijn (huisartsen, fysiotherapeuten etc.).

Prestatieveld 2 Wmo: Preventieve ondersteuning van jeugdigen en hun ouders

Prestatieveld 3 Wmo: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
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Wpg-taken gemeente Toelichting

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub a:

Het verwerven van inzicht in de gezond-

heidssituatie van de bevolking op basis  

van epidemiologisch onderzoek.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub b:

Het verzamelen en analyseren van  

gegevens over de gezondheidssituatie  

(epidemiologisch onderzoek).

In de vierjaarlijkse epidemiologische onderzoeken 

die de GGD uitvoert, zijn vragen opgenomen  

over het psychisch welbevinden, o.a. over de  

mate waarin men zelf mantelzorger is, dat als  

een belasting ervaren wordt en men op de hoogte 

is van het plaatselijke ondersteuningsaanbod op  

dit terrein.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub c:

Bewaken van gezondheidsaspecten in 

bestuurlijke beslissingen.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub d:

Bijdragen aan opzet, uitvoering en 

afstemming van preventieprogramma’s, 

met inbegrip van programma’s voor  

gezondheidsbevordering.

De algemene taken zoals hier beschreven in het 

kader van de collectieve gezondheidsbevordering, 

kunnen op gemeentelijk niveau leiden tot inzet 

van preventieprogramma’s op o.a. psychische 

gezondheid, mantelzorgondersteuning etc.

Prestatieveld 4 Wmo: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
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Bijlage 1: Koppeling Wpg en Wmo

Wpg-taken gemeente Toelichting

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub a:

Het verwerven van inzicht in de gezond-

heidssituatie van de bevolking op basis 

van epidemiologisch onderzoek.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub b:

Het verzamelen en analyseren van  

gegevens over de gezondheidssituatie  

(epidemiologisch onderzoek).

In de vierjaarlijkse epidemiologische onderzoeken 

die de GGD uitvoert, zijn vragen opgenomen  

over de gezondheidstoestand van respondenten, 

hun vermogen tot zelfstandig functioneren en 

zelfredzaamheid etc.

Deze kunnen een directe bijdrage leveren aan  

het gemeentelijk Wmo beleid.

Wpg, artikel 5a:

Zorgdragen voor uitvoering van  

ouderengezondheidszorg

Ouderengezondheidszorg en Wmo beleid liggen 

in elkaars verlengde. M.n. sinds invoering van  

‘De Kanteling’ zijn welzijnsvoorzieningen meer  

in beeld als voorliggende voorzieningen die  

helpen om langer zelfredzaam en gezond te  

blijven. Hetzelfde geldt voor interventies in het 

kader van ouderengezondheidszorg.

Inpassing interventies op de leefstijlthema’s:

Interventies op roken, overgewicht, alcohol, 

depressie en seksuele gezondheid kunnen binnen 

het gemeentelijke beleid in dit prestatieveld aan 

de orde komen voor de doelgroep ouderen.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub c:

Bewaken van gezondheidsaspecten in 

bestuurlijke beslissingen.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub d:

Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstem-

ming van preventieprogramma’s, met 

inbegrip van programma’s voor gezond-

heidsbevordering.

Inpassing interventies op de leefstijlthema’s:

Interventies op roken, overgewicht, alcohol, 

depressie en seksuele gezondheid kunnen binnen 

het gemeentelijke beleid in dit prestatieveld aan 

de orde komen in het belang van participatie en 

zelfredzaamheid voor ouderen en mensen met 

een functiebeperking. 

Prestatieveld 5 Wmo: Bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer en zelfstandig 

functioneren van mensen met een functiebeperking.
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Bijlage 1: Koppeling Wpg en Wmo

Wpg-taken gemeente Toelichting

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub c:

Bewaken van gezondheidsaspecten in 

bestuurlijke beslissingen.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub d:

Bijdragen aan opzet, uitvoering en  

afstemming van preventieprogramma’s, 

met inbegrip van programma’s voor  

gezondheidsbevordering.

Er is steeds meer bekend over de relatie tussen 

preventie op gezondheidsthema’s en verminde-

ring van maatschappelijke kosten a.g.v. ziekte, bijv. 

preventief beleid op valincidenten bij ouderen: de 

hoge maatschappelijke (vervolg)kosten van valin-

cidenten dalen met bepaalde interventies.

Wpg-taken gemeente Toelichting

Wpg: 

geen artikelen opgenomen t.a.v.  

maatschappelijke opvang en  

vrouwenopvang.

NB: de GGD levert epidemiologische gegevens  

over het psychisch welbevinden van respondenten 

die in dit kader van belang kunnen zijn.

Wpg-taken gemeente Toelichting

Wpg:  

geen artikel meer opgenomen  

t.a.v. OGGZ.

De OGGZ-taken uit de voormalige WCPV zijn in 

2007 overgeheveld naar de Wmo. Dit om de samen- 

hang op lokaal niveau tussen OGGZ, verslavings-

zorg en andere prestatievelden van de Wmo te 

verbeteren. 

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub c:

Bewaken van gezondheidsaspecten in 

bestuurlijke beslissingen.

Wpg, artikel 2, 2e lid, sub d:

Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstem-

ming van preventieprogramma’s, met 

inbegrip van programma’s voor gezond-

heidsbevordering.

De inzet van preventieve projecten en activiteiten in 

het kader van de collectieve gezondheidsbevorde-

ring, kunnen een bijdrage leveren aan de  psychi-

sche gezondheid van inwoners van een gemeente. 

Wpg: artikel 2, 2e lid, sub g: 

Het bevorderen van psychosociale hulp bij 

rampen.

De OGGZ taken zijn naar de Wmo overgeheveld.  

Dit artikel is de enige resterende taak die nadrukke-

lijk in de Wpg vermeld staat t.a.v. OGGZ.

Prestatieveld 6 Wmo: Verstrekken van voorzieningen voor mensen met een tijdelijke of  

blijvende functiebeperking 

Prestatieveld 7 Wmo: Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang

Prestatieveld 9 Wmo: Bevorderen van verslavingsbeleid: geen taken opgenomen in Wpg. 

Prestatieveld 8 Wmo: Bevorderen van de Openbare geestelijke gezondheidszorg
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SDQ

De totaalscore van de SDQ zegt iets over het psychische en sociale moeilijkheden en sterke kanten. 

De SDQ 5 subschalen die iets zeggen over emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperacti-

viteit, problemen met leeftijdsgenoten en prosociaal gedrag (= hulp bieden, vriendelijk zijn, delen 

etc.). Op grond van hun scores zijn de leerlingen ingedeeld in het normale gebied, het grensgebied 

of het ongunstige gebied. Hiervoor worden de door GGD Nederland vastgestelde afkappunten 

gebruikt.

K10

De Kessler psychological distress scale (K10) meet depressieve klachten en angstklachten in de 

maand voorafgaand aan het onderzoek. Hoe hoger het klachtenniveau is, des te groter is het risico 

dat de persoon een angststoornis of depressie heeft of ontwikkelt. De K10 bestaat uit vragen naar 

gevoelens in de afgelopen maand, zoals zenuwachtigheid, rusteloosheid, hopeloosheid, somberheid 

en depressiviteit.

DALY’s 

Disability-Adjusted Life Year

Maat voor de ziektelast in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door 

vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld ziekte), 

gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). 

KANS

Klachten aan arm, nek, schouder. Dit wordt ook wel Repititive Strain Injury (RSI) of klachten aan  

de bovenste extremiteiten genoemd.

 

PM
10

Bij het indelen van fijnstof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:

• PM
10

: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. 

PM is hierbij de afkorting voor particulate matter;

• PM
2,5

: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;

• PM
0,1

: deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra-fijnstof).
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Lijst van afkortingen

ADL   Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

AMK   Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AO   Arbeidsongeschiktheid

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BMR   Bof, Mazelen en Rode hond

BOR   Bewegen op Recept

CAK   Centraal Administratiekantoor

CARA   Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen

CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek

CJ(G)   Centrum voor Jeugd en Gezin/Centrum Jong

CO2   Koolstofdioxide

COPD   Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

CVA   Cerebrovasculair accident (beroerte)

DALY   Disability-Adjusted Life Years

DKTP   Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio

FTE   Fulltime Equivalent      

GGD   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR   Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

HAP   Huisartsenpost

havo   Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HDL   Huishoudelijke Dagelijke Levensverrichtingen

HIb   Haemophilus influenzae type b

HIV   Human Immunodeficiency Virus

HPV   Humaan Papillomavirus

HKZ   Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector

IGZ   Inspectie Gezondheidszorg

JGZ   Jeugdgezondheidszorg

K10   Kessler psychological distress scale 

MBC   Medische Behandelcapaciteit

MenC   Meningokokken C-infecties

MHI-5   Mental Health Inventory

MMK   Medische Milieukunde

NASB   Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

NISB   Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

NIVEL   Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NNGB   Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NO2   Stikstofdioxide

NPG   Nationaal Programma Grieppreventie

OGGZ   Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

PAR   Populatie Attributief Risico 

PGO    Preventief Gezondheidsonderzoek

Pneumo Pneumokokken-infectie
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POLS   Periodiek Onderzoek Leefsituatie

PPM   Parts per million

RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RR   Relatief Risico

RVP   Rijksvaccinatieprogramma

rVTV   Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

SCP   Sociaal Cultureel Planbureau 

SDQ   Strength and Difficulties Questionnaire

SEH   Spoedeisende Hulpafdeling

SES   Sociaal Economische Status

SMD   Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening

SOA   Seksueel Overdraagbare Aandoening

TBC   Tuberculose

TNO   Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

UNICEF   United Nations Children’s Fund

VAAM   Vraag Aanbod Analyse Monitor

vmbo   Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

vmbo-bkg Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, basis, kader en gericht

vmbo-t   Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, theoretische leerweg

VNG   Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO   Voortgezet Onderwijs

VTV    Volksgezondheid Toekomst Verkenning

vwo   Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

VWS   (ministerie) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WHO   World Health Organisation

WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WPG   Wet Publieke Gezondheid

WW   Werkloosheidswet

ZAT   Zorg- en adviesteam

ZVW   Zorgverzekeringswet

ZW   Zaanstreek-Waterland
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