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Toelichting:
• deze vragenlijst is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) waar het kind het grootste deel van de week bij woont; 
• HET IS BELANGRIJK DAT U DE VRAGEN INVULT VOOR UW KIND DAT BOVEN AAN DE BRIEF VAN DE 

GGD WORDT GENOEMD;
• probeer steeds het antwoord aan te kruisen dat het meest op uw kind van toepassing is. Ook al is dat moeilijk;
• er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Het gaat om uw ervaringen en uw mening;
• als u meer dan één vakje kunt aankruisen staat dat erbij vermeld;
• vul de vragenlijst in met een (donker) blauwe of zwarte pen;
• als u zich heeft vergist maak dan het hokje van het antwoord dat u wel wilt geven helemaal zwart. Het kruisje van het foutieve antwoord 

kunt u gewoon laten staan;
• het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten;
• de ingevulde vragenlijst kunt u in bijgesloten antwoordenvelop terugsturen. Een postzegel is niet nodig;
• de antwoorden die u geeft worden volstrekt anoniem verwerkt. Het nummer onderaan de vragenlijst wordt alleen gebruikt om te 

voor komen dat u nog herinneringsbrieven van ons krijgt.

Hartelijk bedankt voor uw deelname!

Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen 
   GGD Zaanstreek-Waterland 2011
voor ouders/verzorgers van kinderen van 8 t/m 11 jaar

1. Door wie wordt deze vragenlijst ingevuld?  moeder van het kind 
    vader van het kind 
    anders

2.  Is uw kind een jongen of een meisje?  Jongen
    Meisje

3. Hoe oud is uw kind?    jaar

4.  Wat is de postcode van het woonadres van uw kind?           

5.  Bij wie woont uw kind de meeste dagen van de week?  Bij de vader en moeder (samen)
 Er is één antwoord mogelijk.   Ongeveer de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd
 Mijn kind woont:  bij de vader (co-ouders)
    Bij de moeder en haar vriend(in)
    Bij de vader en zijn vriend(in)
    Alleen bij de moeder
    Alleen bij de vader
    Bij anderen (bijv. pleegouders, andere familie, internaat)

6.  In welk land is uw kind geboren en in welke land zijn 
de moeder en de vader van uw kind geboren?    
 Kind Moeder Vader
a. Nederland
b. Suriname
c. Nederlandse Antillen
d. Aruba
e. Turkije
f. Marokko
f. Ander land, namelijk:

...................................................... ...................................................... ......................................................
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7.  Wat is de hoogst voltooide opleiding van u en uw 
partner? (Het gaat om een opleiding afgerond met 
diploma of voldoende getuigschrift). 

 In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) die in het huis 
wonen waar het kind de meeste dagen van de week woont.

Moeder/verzorgster Vader/verzorger 
a.  Niet van toepassing, er is geen moeder/ verzorg-

ster c.q. vader/verzorger in het huis waar het kind de 
meeste dagen van de week woont

b. Geen opleiding (lagere school niet afgemaakt)
c.  Basisonderwijs (lagere school, speciaal basisonder-

wijs)
d.  Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, 

LEAO, LHNO, VMBO basis of kader)
e.  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals 

MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO theoretisch leer-
weg)

f.  Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend 
onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, 
INAS)

g.  Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, 
HBS, MMS)

h.  Hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO, HBO-V, 
kandidaats wetenschappelijk onderwijs)

i.  Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
j. Anders

 Zwangerschap en ontwikkeling

8.  Hoeveel woog uw kind bij de geboorte?  Minder dan 1500 gram (tot 3 pond)
    1500 tot en met 2000 gram (3 t/m 4 pond)
    2001 tot en met 2500 gram (t/m 5 pond)
    2501 tot en met 3000 gram (t/m 6 pond)
    Meer dan 3000 gram (meer dan 6 pond)
    Weet ik niet (meer)

9.  Hoeveel weken heeft de zwangerschap geduurd?  32 weken of minder
    33 tot en met 36 weken
    37 tot en met 39 weken
    40 weken of meer
    Weet ik niet (meer)

10.  Heeft de moeder tijdens de zwangerschap gerookt?  Nee
    Ja, maar zij is tijdens de zwangerschap gestopt
    Ja, zij rookte af en toe, maar niet iedere dag
    Ja, zij rookte iedere dag
    Weet ik niet (meer)

11.  Heeft de moeder tijdens de zwangerschap alcohol   Nee
 gedronken?  Ja, zij dronk af en toe, maar niet iedere week
    Ja, zij dronk af en toe, maar niet iedere dag
    Ja, zij dronk iedere dag
    Weet ik niet (meer)
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12.  Tot welke leeftijd heeft uw kind uitsluitend   Tot 1 week oud
moedermelk (borstvoeding) gekregen?  Tot 1 maand oud

 (* ‘kunstvoeding’ betekent andere melkvoeding dan   Tot 2 à 3 maanden oud
moedermelk)  Tot 4 à 5 maanden oud

    Tot 6 maanden oud
    Tot 6 maanden à 1 jaar
    Langer dan 1 jaar
    Mijn kind kreeg vanaf de geboorte kunstvoeding*
    Weet ik niet (meer)

13.  Is uw kind een huilbaby (geweest)?  Ja
    Nee →  GA DOOR NAAR VRAAG 15
    Weet ik niet (meer) →  GA DOOR NAAR VRAAG 15

14.  Hoe lang is uw kind een huilbaby geweest?  Korter dan een maand
    1-5 maanden
    6-12 maanden
    Meer dan een jaar

 Lichamelijke gezondheid

15.  Wat vindt u, over het algemeen genomen, van de   Heel goed
gezondheid van uw kind?  Goed

    Gaat wel
    Niet zo best
    Slecht

16.  Heeft uw kind één van de volgende ziekten en 
aandoeningen of heeft uw kind deze in de afgelopen 
12 maanden gehad?
Geef op iedere regel één antwoord. Nee

Ja, niet door arts 
vastgesteld

Ja, wel door arts 
vastgesteld

a. Astma of bronchitis
b. Chronische vermoeidheid
c. Diabetes mellitus (suikerziekte)
d. Eczeem
e.  Een aandoening van het zenuwstelsel, zoals water-

hoofd, open rug, spasticiteit
f.  Verstandelijke beperking 

(zoals ontwikkelingsachterstand) 
g. Motorische beperking
h.  Chromosoomafwijking of aangeboren afwijking in de 

genen (bijvoorbeeld cystic fibrosis, syndroom van 
Down)

i. Buikklachten langer dan drie maanden
j. Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn
k. Aangeboren hartaandoening
l. ADHD
m. Een vorm van kanker
n. Stoornis in autistisch spectrum
o. Ander ziekte of aandoening

17.  In welke mate wordt of werd uw kind hierdoor   In sterke mate
 belemmerd bij dagelijkse bezigheden?  In lichte mate
    Niet belemmerd
    Niet van toepassing, heeft geen aandoening
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18. Is uw kind allergisch voor: 
Geef op iedere regel één antwoord. Nee

Ja, niet door arts 
vastgesteld

Ja, wel door arts 
vastgesteld

a. Pollen of stuifmeel (hooikoorts)
b. Huisstof/huismijt
c. Bepaalde huisdieren
d. Bepaalde medicijnen
e. Bepaald voedsel
f. Anders

19.  In welke mate wordt het kind hierdoor belemmerd bij   In sterke mate
 dagelijkse bezigheden?  In lichte mate
    Niet belemmerd
    Niet van toepassing, heeft geen allergie

 Roken en drinken

20. Is er in de afgelopen 7 dagen gerookt in huis toen   Nee, er wordt in huis nooit gerookt
 het kind erbij was?   Nee, er wordt in huis nooit gerookt als het kind erbij is 
    Nee, in de afgelopen 7 dagen werd in huis niet gerookt met het kind erbij 
    Ja, in de afgelopen 7 dagen werd in huis gerookt met het kind erbij

21.  Heeft uw kind wel eens gerookt?   Ja
(Tenminste één sigaret, sigaar of pijp).  Nee  

    Weet ik niet

22.  Hoe vaak rookt uw kind nu?  Iedere dag
    Tenminste één keer per week, maar niet iedere dag
    Minder dan één keer per week
    Mijn kind rookt niet → GA NAAR VRAAG 24
    Weet ik niet

23. Wat vindt u ervan dat uw kind rookt?  Ik vind het goed
    Ik raad het af
    Ik verbied het
    Ik bemoei me er niet mee

24.  Hoe vaak heeft uw kind iets met alcohol gedronken? 
 We bedoelen het aantal gelegenheden, zoals een feestje. 

 a. In zijn/haar hele leven 
b. In de laatste 4 weken 

0 
keer

1
keer

2 
keer

3 
keer

4 
keer

5 
keer

6 
keer

7 
keer

8 
keer

9 
keer

10 
keer

11 
keer 
of 

meer

>>> Wanneer u bij V24 voor beide regels “0 keer” heeft geantwoord kunt u vraag 25 overslaan.  
 

25. Wat vindt u ervan dat uw kind alcohol drinkt?  Ik vind het goed
    Ik raad het af
    Ik verbied het
    Ik bemoei me er niet mee

26. Heeft u met uw kind een afspraak dat uw kind tot een   Nee
 bepaalde leeftijd geen alcohol zal drinken?  Ja, mijn kind mag niet drinken tot zijn/haar
 

 
14e 15e 16e 17e 18e

    Andere leeftijd, namelijk     
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 Gebruik geneesmiddelen en contact met zorgverleners

27. Gebruikt uw kind wel eens homeopathische middelen?  Ja
    Nee 
    Weet ik niet (meer) 

28.  Welke geneesmiddelen of vitaminen heeft uw kind in 
 de afgelopen 14 dagen gebruikt?
 (Onder geneesmiddelen worden bijvoorbeeld pillen, 

drankjes, poeders, neusspray, druppels of zalven verstaan). 
Geef op iedere regel één antwoord. Niet gebruikt

Wel gebruikt zonder 
recept van arts

Wel gebruikt met 
recept van arts

a. Vitamine D
b. Vitamine K
c. (Multi) vitaminepreparaten of vitamine C
d.  Geneesmiddelen tegen pijn en koorts, zoals aspirine 

en paracetamol
e.  Geneesmiddelen tegen hoest, verkoudheid, griep, 

keelpijn of oorproblemen
f.  Geneesmiddelen tegen maag- en darmklachten of 

spijsverteringsmiddelen (bijvoorbeeld bij verstopping 
of diaree)

g.  Slaap- of kalmeringsmiddelen, middelen tegen zenuwen
h.  Geneesmiddelen voor de huid (bijvoorbeeld tegen 

eczeem)
i. Geneesmiddelen tegen allergie, overgevoeligheid
j.  Geneesmiddelen tegen astma, chronische bronchitis, 

CARA
k.  Geneesmiddelen tegen ADHD (bijvoorbeeld Ritalin of 

Concerta)
l. Andere geneesmiddelen 

29.  Is uw kind in de afgelopen 3 maanden bij de   Ja
 huisarts geweest?  Nee

30.  Is uw kind in de afgelopen 12 maanden   Ja
 opgenomen geweest in een ziekenhuis?  Nee

31.  Is uw kind in de afgelopen 12 maanden onder 
 behandeling geweest van of in contact geweest met:
  Geef op iedere regel één antwoord.

Ja Nee
a.  Medisch specialist (hiermee bedoelen we niet de 

huisarts, maar wel bijvoorbeeld een kinderarts, 
internist, chirurg of psychiater)

b. Fysiotherapeut, mensendieck- of caesartherapeut
c. Diëtist
d. Spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis
e.  Alternatieve genezer (bijvoorbeeld homeopaat, 

acupuncturist, magnetiseur, osteopaat)
f. Logopedist
g.  Jeugdhulpverlening (bijvoorbeeld Spirit, Altra, 

Triversum)
h. Bureau Jeugdzorg
i. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
j. Opvoedingsondersteuning (vanuit het CJG/CJ) 
 (zoals opvoedspreekuur en cursussen)
k. Psycholoog, pedagoog
l. Stichting MEE
m. Maatschappelijk werk
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32.  Weet u waar het CJG/CJ (‘Centrum voor Jeugd en   Ja, maar ik ben er nooit geweest
 Gezin’/‘Centrum Jong’) in uw gemeente is?  Ja, en ik ben er (wel eens) geweest
    Nee 
    Wij hebben volgens mij geen CJG/CJ 

33.  Heeft u gebruik gemaakt van hulp/ondersteuning   Ja
 van het CJG/CJ?  Nee  →  GA DOOR NAAR VRAAG 37

34.  Hoe heeft u de hulp/ondersteuning van het 
 CJG/CJ ervaren?

 

heel 
positief

een beetje 
positief

niet positief, 
niet negatief

een beetje 
negatief

heel 
negatief

35.  In hoeverre heeft de geboden hulp/ondersteuning u 
 echt geholpen?

 

heel 
veel veel weinig

helemaal 
niet

dat weet ik 
niet (meer)

36. Hieronder staan 4 stellingen over hulp/ 
 ondersteuning van het CJG/CJ. 
 Kunt u per regel aangeven welk antwoord het best past. 

 a. De geboden hulp/ondersteuning heeft mij 
  zelfvertrouwen gegeven. 
 b. Ik vond de geboden hulp/ondersteuning praktisch 
  bruikbaar.
 c. De geboden hulp maakte mij sterker in het aanpakken 
  van het probleem.
 d. De geboden hulp van het CJG/CJ heeft mij gestimu-
  leerd om hulp uit mijn eigen omgeving in te zetten.  

helemaal 
mee eens

een beetje 
mee eens

niet mee 
eens, niet  

mee oneens
een beetje 

mee oneens
helemaal 

mee oneens

 Mondgezondheid

37.  Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar de tandarts   Nooit
 of mondhygiënist (niet orthodontist of beugeltandarts)?  Niet elk jaar
    Eén keer per jaar
    Twee keer per jaar (dat is één keer per half jaar) of vaker

38.  Hoe vaak poetst uw kind zelf zijn/haar tanden?  Nooit
    Niet elke dag
    Eén keer per dag
    Twee keer per dag of vaker

39.  Hoe vaak poetst u de tanden van uw kind na?   Nooit
 Hiermee wordt bedoeld poetsen nadat uw kind zelf   Niet elke dag
 gepoetst heeft.  Eén keer per dag
    Twee keer per dag of vaker
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 Ingrijpende gebeurtenissen

40.  Heeft uw gezin de volgende ingrijpende gebeurtenissen 
ooit meegemaakt of maakt het die nu mee?

 Let op: wanneer het gaat over ouders worden ook 
pleeg- of stiefouders bedoeld.

Nee, nooit meegemaakt
Ja, meegemaakt 

of maken we nu mee

a. Overlijden van familielid of geliefd persoon
b.  Langdurige ziekte of ziekenhuisopname van het kind zelf
c.  Langdurige ziekte of ziekenhuisopname van een 

gezinslid
d. Psychische problemen van u of uw partner
e. Ongeval(len)
f. Slachtoffer van geweld of criminaliteit
g. Conflicten of ruzies buiten het gezin
h. Conflicten of ruzies binnen het gezin
i.  Echtscheiding of voor langere tijd weggaan van gezinslid
j.  Uitbreiding gezin door geboorte of adoptie van 

broertje(s) of zusje(s)
k.  Uitbreiding gezin: stiefvader/stiefmoeder/stiefbroertje/

stiefzusje erbij
l. Problemen met ander kind in gezin
m.  Problemen in verband met werk of werkloosheid van 

(één van) de ouders
n. Problemen in verband met geld/inkomen
o. Problemen met drank of verslaving
p. Verhuizing of migratie
q.  Woonproblemen, problemen met huisvesting of verblijf 

in Nederland
r.  Vlucht (vanwege bijvoorbeeld oorlog of politieke 

situatie) vanuit een ander land naar Nederland
s. Andere ingrijpende gebeurtenissen

41. Heeft het gezin nu nog problemen met één of meer van   Nee  →  GA DOOR NAAR VRAAG 42
 de ingrijpende gebeurtenissen uit de vorige vraag:  Ja, met gebeurtenis(sen):
    Overlijden van familielid of geliefd persoon
    Langdurige ziekte of ziekenhuisopname van het kind zelf
    Langdurige ziekte of ziekenhuisopname van een gezinslid
    Psychische problemen van u of uw partner
    Ongeval(len)
    Slachtoffer van geweld of criminaliteit
    Conflicten of ruzies buiten het gezin
    Conflicten of ruzies binnen het gezin
    Echtscheiding of voor langere tijd weggaan van gezinslid
    Uitbreiding gezin door geboorte of adoptie van broertje(s) of zusje(s)
    Uitbreiding gezin: stiefvader/-moeder en/of stiefkind erbij
    Problemen met ander kind in gezin
    Problemen in verband met werk of werkloosheid
    Problemen in verband met geld/inkomen
    Problemen met drank of verslaving
    Verhuizing of migratie
    Woonproblemen, problemen met huisvesting of verblijf in Nederland
     Vlucht (vanwege bijvoorbeeld oorlog of politieke situatie) vanuit een
    ander land naar Nederland
    Andere ingrijpende gebeurtenissen
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42. De volgende vraag gaat over huiselijk geweld. 
 Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd (gezinsleden, familieleden, ex-partners, vrienden). 

Slachtoffers en daders van geweld kunnen zowel vrouwen, mannen, kinderen als ouderen zijn. Het kan gaan om: lichamelijke mishande-
ling (schoppen, slaan), geestelijke mishandeling (getreiter, gekleineerd of uitgescholden worden), verwaarlozing, ongewenste seksuele 
toenadering (seksueel getinte opmerkingen, ongewenste aanraking) of seksueel misbruik (aanranding, verkrachting).

 Is uw kind ooit getuige geweest van huiselijk geweld?  Ja
    Nee

 Opvang, opvoeding en sociale steun

43.  Van welke opvang maakt u regelmatig, dat wil zeggen   Ik maak niet regelmatig gebruik van opvang
 minstens één keer per week, overdag gebruik voor uw   overdag  →  GA DOOR NAAR VRAAG 45
 kind?  Gastouder waar mijn kind heen gaat (bemiddeling door gastouderbureau)
 Beantwoord de vraag voor/over het kind waarover deze   Betaalde oppas waar mijn kind heen gaat
 vragenlijst gaat.  Betaalde oppas bij mij thuis
 Er zijn meer antwoorden mogelijk.  Oppas door grootouder(s)
    Onbetaalde oppas (exclusief grootouders)
    Opvang in de eigen school (ook overblijven) 
    Opvang in een andere school of buurthuis 
    Instelling voor buitenschoolse / naschoolse opvang (BSO / NSO)
    Andere opvang

44.  Hoeveel dagen per week maakt u gebruik van 
onderstaande vormen van opvang voor uw kind?

 Geef op iedere regel één antwoord.
    
  a. Voorschoolse opvang (oppas, instelling, gastouder)
 b. Opvang tussen de middag/continurooster
 c. Naschoolse opvang (oppas, instelling, gastouder) 

0 dagen 1 dag 2 dagen
 

3 dagen 4 dagen 5 dagen

45.  Hoe ervaart u de opvoeding van uw kind?  Zeer gemakkelijk
           Gemakkelijk
           Niet gemakkelijk, niet moeilijk
           Moeilijk
           Zeer moeilijk

46.  Heeft u de afgelopen maand vragen gehad over de   (Bijna) nooit
 opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind?  Soms
    Vaak
    (Bijna) altijd

47.  Heeft u de afgelopen maand zorgen gehad over de   (Bijna) nooit  →  GA DOOR NAAR VRAAG 49
 opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind?  Soms
    Vaak
    (Bijna) altijd
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48. Kunt u aangeven op welke terreinen de zorgen   Eten, slapen, zindelijkheid
 betrekking hebben?  Gezondheid
 Er zijn meer antwoorden mogelijk.  Druk, agressief zijn
    Angst, onzekerheid, faalangst
     Spraak-/taalontwikkeling
    Pesten, gepest worden
    Luisteren, gehoorzamen
    Sociaal contact, spelen
    Verdrietig, depressief zijn
    Schoolprestaties 
    Besteding vrije tijd
    Stelen, vandalisme 
    Houden aan of stellen van grenzen, regels, afspraken
    Mijn onzekerheid in de opvoeding
    Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen 

49.  Als ik vragen heb over de opvoeding van mijn kind   lees ik een tijdschrift of boek
 dan...  kijk ik op internet (bepaalde sites, sociale media etc)
 Er zijn meer antwoorden mogelijk.  bespreek ik dit met mijn partner, vrienden of familie
    bespreek ik dit met andere ouders 
    bespreek ik dit met deskundigen (professionals) die met mijn kind te 
    maken hebben (zoals bijvoorbeeld met de leerkracht of iemand van 
    de opvang) 
    neem ik contact op met het ‘Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) / 
    ‘Centrum Jong’(CJ)
    probeer ik mijn opvoedingsvaardigheden te verbeteren 
    (bijvoorbeeld met behulp van een thema-avond of een cursus)
    weet ik niet (meer) 
   

50.  Heeft u de afgelopen maand zorgen gehad over de   (Bijna) nooit
 opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind,   Soms
 zodanig dat u behoefte had aan deskundige hulp of   Vaak 
 advies?  (Bijna) altijd  
 We bedoelen hier niet de adviezen van familie of vrienden.

51.  Heeft u op dit moment behoefte aan deskundige   Nee, ik heb momenteel geen behoefte aan hulp
 hulp of advies over de opvoeding, het gedrag of de   Ja, en die krijg ik ook al
 ontwikkeling van uw kind?  Ja, ik sta op een wachtlijst
    Ja, en ik heb hulp gezocht maar ik kon nergens terecht
    Ja, maar ik heb nog niet geprobeerd om hulp te zoeken
    Ja, maar ik weet niet waar ik de hulp moet zoeken

52.  Krijgt u hulp van uw familie, vrienden, kennissen of   Zelden of nooit
 buren bij alledaagse dingen rondom de verzorging van   Af en toe
 uw kind (zoals oppas voor uw kind, advies bij de   Regelmatig
 dagelijkse verzorging of opvoeding)?  Vaak

53.  Vindt u deze hulp voldoende?   Ja, voldoende (het is precies goed zo)
    Nee, onvoldoende (ik zou graag meer hulp willen)
    Ik vind dat ik te veel hulp krijg (ik zou graag minder hulp willen)
    Niet van toepassing, ik krijg geen hulp

54.  Kunt u met uw familie, vrienden, kennissen of buren   Zelden of nooit
 praten wanneer u een probleem heeft rondom de   Af en toe
 verzorging van uw kind?  Regelmatig
    Vaak
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55.  Vindt u deze steun voldoende?  Ja, voldoende (het is precies goed zo)
    Nee, onvoldoende (ik zou graag meer steun willen)
    Ik vind dat ik te veel steun krijg (ik zou graag minder steun willen)
    Niet van toepassing, ik krijg geen steun

 Zindelijkheid en slaapproblemen

56.  Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 4 weken   Nooit of minder dan 1 keer per week
 in bed geplast?  1 keer per week
    2 - 3 keer per week
    4 - 5 keer per week
    6 - 7 keer per week

57.  De afgelopen twee maanden........
 Wilt u bij de volgende zinnen het hokje aanvinken bij het   

antwoord dat het beste bij het kind past? (Bijna) nooit Soms Vaak (Bijna) altijd

a. Kon mijn kind slecht in slaap komen
b. Werd mijn kind ‘s nachts wakker
c. Verzette mijn kind zich bij het naar bed gaan
d. Sliep mijn kind bij volwassene(n) in bed

 Voeding en beweging

58.  Hoeveel dagen per week eet of drinkt uw kind 
 gewoonlijk: 
 Geef op iedere regel één antwoord.
 a. Ontbijt
 b. Fruit
 c. Groente 

(bijna) 
nooit 1 2 3 4 5 6

7 
dagen

 De volgende vragen hebben betrekking op de afgelopen week. Indien de afgelopen week niet een normale week was 
(door bijvoorbeeld vakantie of ziekte), dan kunt u dit bij een aantal vragen aangeven.

59.  Hoeveel dagen per week gaat uw kind lopend of   1 dag per week
 zelf fietsend naar school?   2 dagen per week
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  3 dagen per week
    4 dagen per week
    5 dagen per week
    Nooit  →  GA DOOR NAAR VRAAG 61
    Mijn kind is afgelopen week niet naar school 
    geweest  →  GA DOOR NAAR VRAAG 61

60.  Hoe lang per dag is uw kind meestal lopend of zelf   Korter dan 10 minuten per dag
 fietsend per dag onderweg van huis naar school en   10 tot 20 minuten per dag
 van school naar huis?   20 tot 30 minuten per dag
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  30 minuten tot een uur per dag
    Een uur per dag of langer

61.  Hoeveel dagen per week heeft uw kind sport op   1 dag per week
 school, zoals schoolgym, schoolzwemmen?   2 dagen per week
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  3 dagen per week
    4 dagen per week
    5 dagen per week
    Nooit
    Mijn kind is afgelopen week niet naar school geweest
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62.  Is uw kind lid van een (of meerdere)   Ja
 sportvereniging(en)?  Nee  →  GA DOOR NAAR VRAAG 65

63.  Hoeveel dagen per week doet uw kind aan sport bij   1 dag per week
 een sportvereniging? (zoals zwemmen, voetbal, ballet,   2 dagen per week
 paardrijden enz.)   3 dagen per week
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  4 dagen per week
    5 dagen per week
    6 dagen per week
    7 dagen per week
     Nooit  →  GA DOOR NAAR VRAAG 65
     Mijn kind heeft afgelopen week niet gesport, maar doet
    dat in een normale week wel  →  GA DOOR NAAR VRAAG 65

64.  Hoe lang per keer sport uw kind meestal bij een   Korter dan een half uur per keer
 sportvereniging?   Een half uur tot 1 uur per keer
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  1 tot 2 uur per keer
    2 tot 3 uur per keer
    3 uur per keer of langer

65.  Hoeveel dagen per week speelt uw kind buiten   1 dag per week
 (buiten schooltijd, zoals voetballen, fietsen en    2 dagen per week
 skaten)?  3 dagen per week
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  4 dagen per week
    5 dagen per week
    6 dagen per week
    7 dagen per week
    Nooit  →  GA DOOR NAAR VRAAG 67
    Mijn kind heeft afgelopen week niet buiten gespeeld, maar doet dat in 
     een normale week wel.  →  GA DOOR NAAR VRAAG 67

66.  Hoe lang per dag speelt uw kind meestal buiten   Korter dan een half uur per dag
 (buiten schooltijd)?   Een half uur tot 1 uur per dag
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  1 tot 2 uur per dag
    2 tot 3 uur per dag
    3 uur per dag of langer

67.  Hoeveel dagen per week kijkt uw kind TV/DVD  1 dag per week
 of beeldscherm?  2 dagen per week
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  3 dagen per week
    4 dagen per week
    5 dagen per week
    6 dagen per week
    7 dagen per week
    Nooit  →  GA DOOR NAAR VRAAG 69

68.  Hoe lang per dag kijkt uw kind meestal TV/ DVD  Korter dan een half uur per dag
 of beeldscherm?  Een half uur tot 1 uur per dag
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  1 tot 2 uur per dag
    2 tot 3 uur per dag
    3 uur per dag of langer 

69.  Hoeveel dagen per week zit uw kind achter de   1 dag per week
 computer (Internet, gameboy, Nintendo, spelcomputer)   2 dagen per week
 (niet voor school)?   3 dagen per week
 Denk hierbij aan de afgelopen week.  4 dagen per week
    5 dagen per week
    6 dagen per week
    7 dagen per week
    Nooit  →  GA DOOR NAAR VRAAG 72
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70.  Hoe lang per dag zit uw kind meestal achter de   Korter dan een half uur per dag
 computer (Internet, gameboy, Nintendo, spelcomputer)   Een half uur tot 1 uur per dag
 (niet voor school)?   1 tot 2 uur per dag
 Denk hierbij aan de afgelopen week.   2 tot 3 uur per dag
    3 uur per dag of langer

71.  Heeft u met uw kind afspraken gemaakt over het   Nee, nooit
 gebruik (hoe lang en hoe vaak) van de computer   Meestal niet
 (Internet, gamen) en SMS (niet voor school)?  Soms wel / soms niet
    Meestal wel
    Altijd

72. Heeft uw kind een zwemdiploma?  Ja
 Er zijn meer antwoorden mogelijk.   Nee, maar hij/zij zit op zwemles
    Nee, maar hij/zij heeft schoolzwemmen
    Nee, en hij/zij zit (nog) niet op zwemles en heeft ook geen 
    schoolzwemmen

 School en psycosociale gezondheid

73. Hoeveel dagen is uw kind in de laatste 4 weken       schooldagen
 dat er school was thuis gebleven, omdat het ziek was? 
 Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken.

74. Hoe vindt uw kind het op school?  Heel leuk
    Leuk
    Gaat wel
    Niet leuk
    Vreselijk
    Weet ik niet 

75. Onderstaande vragen gaan over uw kind op school.
Geef op iedere regel uw antwoord. Nooit Soms Vaak Heel vaak Weet niet

a. Vindt uw kind het moeilijk om stil te zitten?
b. Kan uw kind goed de aandacht bij het werk houden?
c.  Is het voor uw kind moeilijk om net zo lang te werken 

totdat het werk af is?
d.  Kan uw kind goed opletten als de juf of meester iets 

vertelt?
e.  Had uw kind het de afgelopen week naar zijn/haar 

zin op school?
f. Ging uw kind de afgelopen week graag naar school?
g.  Heeft uw kind zich de afgelopen week op school 

verveeld?
h. Vond uw kind de afgelopen week de lessen leuk?
i.  Kan uw kind in het algemeen goed opschieten met 

de juffen of meesters?
j.  Kan uw kind met een juf of meester praten als hij/zij 

ergens mee zit?
k.  Heeft u het gevoel dat zijn/haar juf of meester uw 

kind begrijpt?

76. Is uw kind in de afgelopen drie maanden op   Nooit
 school gepest?  Minder dan 2 keer per maand
    2 of 3 keer per maand
    Ongeveer 1 keer per week
    Meerdere keren per week
    Weet ik niet 
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77. Heeft uw kind in de afgelopen drie maanden   Nooit
 meegedaan aan het pesten van andere kinderen op   Minder dan 2 keer per maand
 school?  2 of 3 keer per maand
    Ongeveer 1 keer per week
    Meerdere keren per week
    Weet ik niet 

78  Is uw kind in de afgelopen drie maanden gepest   Nooit
 via internet of via SMS?  Minder dan 2 keer per maand
    2 of 3 keer per maand
    Ongeveer 1 keer per week
    Meerdere keren per week
    Weet ik niet 

79. Heeft uw kind in de afgelopen drie maanden   Nooit  
 meegedaan aan het pesten van andere kinderen   Minder dan 2 keer per maand
 via internet of via SMS?  2 of 3 keer per maand
    Ongeveer 1 keer per week
    Meerdere keren per week
    Weet ik niet 

 Woonomgeving, voorzieningen en vrije ti jd

80.  Heeft uw huis een tuin waar uw kind kan spelen?  Ja
       Nee

81. Hieronder staat een aantal soorten verenigingen en   Sportvereniging
 organisaties. Wilt u een kruisje zetten in de hokjes van   Zang-, muziek- of toneelvereniging
 de verenigingen of organisaties waar uw kind lid van is?  Organisatie op het gebied van natuur of milieu
 Er zijn meer antwoorden mogelijk.   (zoals: WNF Rangerclub, NJN)
    Scouting
    Knutselcub
    Vereniging of organisatie van kerk of moskee
    Ander soort vereniging of organisatie
    Geen van deze verenigingen en organisaties

82.  Hieronder staat een aantal dingen die uw kind in zijn/ 
 haar eigen tijd kan doen. Hoeveel dagen per week doet 

uw kind gewoonlijk deze dingen? 
Geef op iedere regel een antwoord. Dit kan 

hij/zij 
nog niet 

Dit doet 
hij/zij 
nooit 

1 t/m 2 
dagen 

per 
week 

3 t/m 4 
dagen 

per 
week 

5 t/m 6 
dagen 

per 
week Elke dag

Weet 
niet

a. (Mobiel) bellen of SMS-en met vriend(inn)en
b. Binnen spelen (met poppen, Lego etc.)
c.  Computerspelletjes doen (ook Playstation, Nintendo, 

Gameboy etc.)
d. E-mailen of chatten
e. Huiswerk maken
f. Lezen (ook voorlees- en prentenboeken)
g. Muziek luisteren
h. Muziek maken/ liedjes zingen
i. Spelletjes/ puzzelen
j. Surfen op internet
k. Tekenen of knutselen
l. Televisie en video/DVD kijken
m.  Met een andere hobby bezig zijn 

(bijvoorbeeld schilderen, een verzameling)
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83.  Over welke zaken in uw buurt bent u ontevreden of 
tevreden? Geef op iedere regel één antwoord. Niet aanwezig Ontevreden Tevreden

a. Contact met andere ouders
b. Contact van mijn kind met andere kinderen
c.  Mogelijkheden voor mijn kind om alleen buiten te 

spelen
d. Activiteiten in de buurt voor mijn kind
e. Speeltuin
f. Park- of groenvoorziening
g. Stoepen

   

84.  Hiernaast zijn 7 gezichtjes afgebeeld die gevoelens 
 weergeven. Welk gezichtje geeft het beste aan hoe uw 
 kind zich in de afgelopen 12 maanden meestal 
 voelde? 
    Vink het vakje onder het gezichtje aan. 

 

85.  Wilt u op iedere regel een antwoord geven. Het is van 
belang dat u alle vragen zo goed mogelijk beantwoordt, 
ook als u niet helemaal zeker bent of als u de raar 

 vindt. Denk aan het gedrag van uw kind in de laatste zes
 maanden. 

Mijn kind...
Niet waar Een beetje waar Zeker waar

a. Houdt rekening met gevoelens van anderen
b. Is rusteloos, overactief, kan niet lang stil zitten
c. Klaagt vaak over hoofdpijn, buikpijn, of misselijkheid
d.  Deelt makkelijk met andere kinderen (bijvoorbeeld 

snoep, speelgoed, potloden, etc.)
e. Heeft vaak driftbuien of woede uitbarstingen 
f. Is nogal op zichzelf, neigt er toe alleen te spelen
g.  Is doorgaans gehoorzaam, doet gewoonlijk wat 

volwassen vragen
h. Heeft veel zorgen, lijkt vaak over dingen in te zitten
i.  Is behulpzaam als iemand zich heeft bezeerd, van 

streek is of zich ziek voelt
j. Is constant aan het wiebelen of friemelen
k. Heeft minstens één goede vriend of vriendin
l. Vecht vaak met andere kinderen of pest ze.  
m. Is vaak ongelukkig, in de put of in tranen
n.  Wordt over het algemeen aardig gevonden door 

andere kinderen
o.  Is gemakkelijk afgeleid, heeft moeite om zich te 

concentreren
p.  Is zenuwachtig of zich vastklampend in nieuwe 

situaties, verliest makkelijk zelfvertrouwen
q. Is aardig tegen jongere kinderen
r. Liegt of bedriegt vaak
s. Wordt getreiterd of gepest door andere kinderen
t.  Biedt vaak vrijwillig hulp aan anderen 

(ouders, leerkrachten, andere kinderen)
u. Denkt na voor iets te doen
v. Pikt dingen thuis, op school of op andere plaatsen
w.  Kan beter opschieten met volwassenen dan met 

andere kinderen
x. Is voor heel veel bang, is snel angstig
y.  Maakt opdrachten af, kan de aandacht goed 

vasthouden
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86.  Denkt u over het geheel genomen dat uw kind   Nee  →  GA DOOR NAAR VRAAG 90
 moeilijkheden heeft op één of meer van de volgende   Ja, kleine moeilijkheden
 gebieden: emoties, concentratie, gedrag of   Ja, duidelijke moeilijkheden
 vermogen om met andere mensen op te  Ja, ernstige moeilijkheden
 schieten?

87.  Hoe lang bestaan deze moeilijkheden al?  Korter dan een maand
    1-5 maanden
    6-12 maanden
    Meer dan een jaar

88.  Maken de moeilijkheden uw kind overstuur of van slag?  Helemaal niet
    Een beetje
    Tamelijk
    Heel erg

89.  Belemmeren de moeilijkheden het dagelijks leven van   
uw kind op de volgende gebieden? Helemaal niet Een beetje Tamelijk Heel erg

a. Thuis
b. Vriendschappen
c. Leren in de klas
d. Activiteiten in de vrije tijd

 Inkomen en werksituatie van de ouder(s)

90.  Heeft u het afgelopen jaar moeite gehad om rond   Nee, geen enkele moeite
 te komen van het inkomen van uw huishouden?  Nee, geen moeite, maar ik moet wel letten op mijn uitgaven
    Ja, enige moeite
    Ja, grote moeite

91.  Wat is het netto maandinkomen van uw huishouden?  € 1.000,- of minder
 Netto is het bedrag dat u maandelijks op uw bank- of   € 1.001,- tot en met € 1.350,-
 girorekening krijgt. Dit zijn inkomsten uit arbeid, pensioen,   € 1.351,- tot en met € 1.800,-
 uitkeringen of alimentatie. Kinderbijslag, vakantie-uitkering   € 1.801,- tot en met € 3.150,-
 of andere toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag,   € 3.151,- of meer
 kinderopvangtoeslag moet u niet meerekenen.   Wil ik niet zeggen

92.  Welke situatie is het meest van toepassing op u en 
uw partner? Moeder/verzorgster Vader/verzorger

a. Volgt onderwijs/studeert
b. Heeft betaald werk, 32 uur of meer per week
c. Heeft betaald werk, 20 tot 32 uur per week
d. Heeft betaald werk, 12 tot 20 uur per week
e. Heeft betaald werk, minder dan 12 uur per week
f. Is (vervroegd) met pensioen (AOW, VUT, FPU)
g. I s werkloos/ werkzoekend (geregistreerd bij het 

arbeidsbureau/CWI)
h. Is arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG)
i. Heeft een bijstandsuitkering
j. Is huisvrouw of huisman
k.  Er is geen moeder/verzorgster of vader/verzorger of in 

het huis waar het kind de meeste dagen van de week 
woont
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 Tot slot

 Wilt u meer weten over o.a. pesten, seksualiteit, gezonde voeding, roken, alcohol, opvoeding, sporten of bewegen, dan kunt u dit mailen 
aan gb@ggdzw.nl. U ontvangt dan antwoord op uw vraag en informatie.

 Dit is het einde van de vragenlijst. Opmerkingen over dit onderzoek kunt u in de ruimte hieronder noteren

 
 
 Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!
 U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel is niet nodig).


