
 
 

 

 

Vragenlijst  
Lood in de bodem 
 
A Inleiding 
 
In deze vragenlijst staan vragen over lood in de bodem en gezondheid. De gemeente 
Zaanstad heeft hier al eens informatie over gegeven. De gemeente, het RIVM en de GGD 
Zaanstreek-Waterland willen graag weten of deze informatie duidelijk was en wat u er 
mee gedaan heeft. Wij doen daarom onderzoek in de wijken Zaandijk, Westzaan en 
Zaandam Zuid. De vragen gaan over uw tuin, lood in de grond, hoe u de informatie hebt 
gekregen en hoe u met lood in de bodem om gaat. 
 
Het invullen van deze vragenlijst duurt 10-15 minuten. 
 

• Het is belangrijk dat u alle vragen invult. 
• Weet u het antwoord niet of twijfelt u? Geef dan het antwoord dat het meeste 

lijkt op uw mening of uw gevoel. 
• Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
• Aan het eind van de vragenlijst kunt u uw opmerkingen of vragen opschrijven. 
• Ook vragen we uw toestemming voor het gebruik van enkele persoonsgegevens. 
• Als u de vragenlijst volledig invult kunt u kans maken op een VVV cadeaukaart 

van 25 euro. 
 
Alvast hartelijk dank dat u hieraan mee wilt doen! 
 
  



B Uw tuin en het gebruik van uw tuin 
 
1 Heeft u een tuin? 
 

 Ja 
 Nee, ga direct naar vraag 5b (Lood in de grond van provincie Noord-Holland). 

 
2 Hoe wordt uw tuin gebruikt? 

Vink aan, meerdere antwoorden mogelijk 
 

 Spelen door kinderen van 0-6 jaar 
Ik tuinier: ik kweek groente of kruiden of verzorg planten in de tuin 
 Ja 
 Nee, ga direct naar vraag 3 (Hoeveel is de bodem in uw tuin bedekt?) 

 Ik kweek groente of kruiden in een pot of bak (met gesloten onderkant) met 
aarde uit het tuincentrum 

 Ik kweek groente of kruiden in een moestuinbak met schone aarde bv uit het 
tuincentrum  

 Ik kweek groente of kruiden op de open bodem  
 Ik verzorg niet eetbare planten op de open bodem  

 
 
Uitleg 
In de meeste tuinen is de grond voor een deel bedekt, bijvoorbeeld met tegels, grint, 
houtsnippers, vlonders, kunstgras een grasmat of andere bodembedekkers. De rest is 
open, zonder bedekking. 

 
3 Hoeveel is de bodem in uw tuin bedekt? 

Vink aan, alleen een antwoord mogelijk 
 

 Zo goed als helemaal bedekt 
 Voor het grootste deel bedekt 
 Voor de helft bedekt 
 Voor een klein deel bedekt 

 
4 Is de grond in uw tuin door de gemeente onderzocht of schoongemaakt? 

Vink aan, meerdere antwoorden mogelijk 
 

 De grond is door de gemeente onderzocht  
 De grond is door de gemeente schoongemaakt  

 
  



C Lood in de bodem 
 
Uitleg 
We willen weten wat u weet en denkt over lood in de bodem en de invloed van lood op 
uw gezondheid. Vult u alstublieft de vragen zo goed mogelijk in. Er zijn geen goede of 
foute antwoorden. 

 
5 Wat denkt u over lood in de bodem van tuinen? 
 
 Zeker 

niet 
Waarschijnlijk 

niet 
Weet ik 

niet 
Waarschijnlijk 

wel 
Zeker 
wel 

Ik denk dat in de grond 
van tuinen in Zaanstad 
lood zit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ik denk dat in de grond 
van de provincie Noord-
Holland veel lood zit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
 
6 Hoe kunt u, of uw (klein) kinderen in contact komen met lood in de 

bodem? 
 
 Zeker 

niet 
Waarschijnlijk 

niet 
Weet ik 

niet 
Waarschijnlijk 

wel 
Zeker 
wel 

Door groente te eten die 
op grond waar lood in 
zit gekweekt is 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Door vuile handen in de 
mond te steken en 
grond door te slikken 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Door stof en aarde in 
huis 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Door aarde bij de 
openbare speeltuin 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
7 Wat is de invloed van lood in de bodem op uw gezondheid? 
 
 Zeker 

niet 
Waarschijnlijk 

niet 
Weet ik 

niet 
Waarschijnlijk 

wel 
Zeker 
wel 

De gevolgen voor de 
gezondheid van lood in 
de bodem hangen af 
van de duur van het 
contact 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Hoe groter de 
hoeveelheid lood in de 
bodem hoe groter de 
kans op invloed op mijn 
gezondheid 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Een klein beetje lood in 
de bodem is niet 
schadelijk voor de 
gezondheid 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Kinderen zijn veel 
gevoeliger dan 
volwassen voor de 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 



schadelijke gevolgen 
van lood in de bodem 
Lood in de bodem is 
alleen slecht voor de 
gezondheid als je er 
lang en vaak mee in 
contact komt 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Er bestaat geen veilige 
hoeveelheid voor lood in 
de bodem 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
 
8 Wat kan er gebeuren als u of uw (klein) kinderen veel lood binnenkrijgt? 

Vink één of meer van de volgende opties aan: 
 

 Op den duur een lager IQ  
 Hart- en vaatziekte  
 Bloeddrukstijging  
 Nierziekte 
 Moeite met leren 
 Schade aan de hersenen 
 Er gebeurt dan niets 

 
 
D Informatie over lood in bodem  
 
9 Heeft u informatie over lood in bodem gelezen, gezien of gehoord? 

 Ja 
 Nee, ga direct naar de vragen onder F (Achtergrondgegevens) 

 
10 Waar komt uw informatie over lood in de bodem van tuinen vandaan? 
 
10a Heeft u informatie uit posters en folders over lood in de bodem? 

Vink één of meer van de volgende opties aan, maar alleen wat u zich echt 
herinnert 

 
 Een poster over “diffuus lood in de bodem” in een ruimte buiten het huis 
 Een folder over “diffuus lood in de bodem”. Als nee, ga direct naar vraag 10c 

(kranten of brieven over lood in de bodem) 
 

  



10b Hoe kwam deze folder onder u aandacht? 
Vink één of meer van de volgende opties aan, maar alleen wat u zich echt 
herinnert 

 
 De folder werd aan huis bezorgd via de brievenbus 
 De folder lag op school of bij een kinderdagverblijf 
 De folder lag bij een consultatiebureau of bij een verloskundige 
 De folder lag bij een huisarts, tandarts of apotheek 
 De folder lag bij een tuincentrum 

 
10c Heeft u informatie uit kranten of brieven over lood in de bodem? 

Vink één of meer van de volgende opties aan, maar alleen wat u zich echt 
herinnert 

 
 Een artikel in een dagblad 
 Een artikel in een huis-aan-huisblad 
 Een brief van de gemeente met uitnodiging tot het onderzoeken van de grond 
 Een brief van de gemeente met de resultaten van het onderzoeken van de grond 
 Een brief van de woningbouw vereniging, of verhuurder 

 
10d Heeft u informatie over lood in de bodem via Internet, Facebook en 

filmpjes? 
Vink één of meer van de volgende opties aan, maar alleen wat u zich echt 
herinnert 

 
 Via de website van de GGD Zaanstreek-Waterland 
 Via de Facebookpagina van de gemeente Zaanstad 
 Via de website van de gemeente Zaanstad. Als nee, ga verder naar 10f 

(persoonlijke gesprekken) 
 Via een andere website die ik door te zoeken (googelen) gevonden heb 

 
10e Wat heeft u op de website van de gemeente bekeken? 

Vink één of meer van de volgende opties aan, maar alleen wat u zich echt 
herinnert 

 
 Algemene informatie over diffuus lood en gebruiksadviezen 
 De publicatie “Let op lood”  
 De vragen en antwoorden over diffuus lood in de bodem 
 Informatie over onderzoeken van de grond 
 Informatie over de afspraken over geld dat je kunt ontvangen om de bodem 

schoon te maken 
 De webpagina’s over Zaans lood bedoeld voor mensen bij wie de grond in de 

tuin schoongemaakt zal gaan worden 
 Een filmpje over het onderzoeken van de grond 
 Een filmpje over het schoonmaken van de grond 
 Een infographic over onderzoeken van de grond en loodvervuiling 
 Anders namelijk, via 

[_________________________________________________] 
 
10f Heeft u persoonlijke gesprekken over lood in de bodem gehad? 

Vink één of meer van de volgende opties aan, maar alleen wat u zich echt 
herinnert 

 
 Met een deskundige van de gemeente belde aan en vertelde over het 

onderzoeken van de grond  
 Een gesprek bij mij thuis over het schoonmaken van de grond en de volgende 

stappen 



 Op de school van mijn kinderen 
 Op het kinderdagverblijf 
 Met een wijkmanager 
 Met de buren 
 Met een zorgprofessional (bv. huisarts, verloskundige etc.) 
 Anders namelijk, via 

[_________________________________________________] 
 
E Omgaan met lood in de bodem 
 
11 Doet u iets zodat u (en uw (klein)kinderen) zo weinig mogelijk lood 

binnenkrijgt? 
Vink één of meer van de volgende opties aan 

 
a)  Nee, ik doe er niet speciaal iets aan  
b)  Ja, namelijk: 

Ik heb de bodem in mijn tuin daarom bedekt met: 
 Een grasmat  
 Tegels, grint, kunstgras etc.  
 Planten (bodembedekkers) 
 Een schone laag grond  

 Ik was mijn handen daarom na het tuinieren  
 Ik kweek mijn groente daarom in potten of bakken met schone aarde 
 Ik stofzuig daarom vaker 
 Ik dweil daarom vaker  
 Ik laat in huis daarom geen schoenen aan  
 Ik was daarom zelf gekweekte groente en fruit goed 
 Ik heb daarom in de zandbak schoon speelzand 
 Ik zorg er daarom voor dat kinderen hun handen wassen na het buitenspelen 
 Ik doe daarom iets anders 

nl:[_____________________________________________] 
 
  

Uitleg 
Graag alleen als u een maatregel neemt om zo min mogelijk lood binnen te krijgen, de 
vraag met ja beantwoorden, dus niet als u iets doet om andere redenen. 



12 Bent u meer rekening gaan houden met lood in de bodem door de informatie 
van de gemeente via: 

 
 Nee Ja, een 

beetje 
Ja, erg Ja, heel erg 

poster, flyers, Facebook, website 
etc.? 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
 
F Achtergrondgegevens 
 
Hieronder volgen nog een aantal vragen, die nodig zijn voor het onderzoek. Zoals al 
eerder genoemd, blijft u helemaal anoniem. 
 
13 Bent u een man of een vrouw?  
 

 Man  
 Vrouw  
 Anders 

 
14 In welke leeftijdsklasse valt u? 
 

 18-25 jaar 
 25-40 jaar 
 40-55 jaar 
 55-70 jaar 
 70-85 jaar 
 Ouder dan 85 jaar 

 
15 Heeft u kinderen in de leeftijdsklasse 0-6 jaar? 
 

 Ja 
 Nee 

 
16 Huurt u uw woning of bent u de eigenaar? 
 

 Ik huur de woning van een woningbouwvereniging 
 Ik huur de woning van iemand anders 
 Ik ben de eigenaar 

 
17 Wat is uw hoogste opleiding die u gehaald heeft? 
 

 Basisschool  
 Middelbaar onderwijs, zoals MAVO, HAVO, VWO, MBO  
 Hoger onderwijs, zoals HBO of universitair  
 Anders 
 Wil ik niet zeggen  

 
18 Wat is uw nationaliteit? 
 

 Nederlands 
 Turks 
 Surinaams 
 Marokkaans 
 Antilliaans of Arubaans  



 Andere niet westerse nationaliteit 
 Andere westerse nationaliteit 
 Wil ik niet zeggen 

 
19 Is er tot slot nog iets dat u aan ons kwijt wilt over dit onderwerp? 
[__________________________________________________] 
[__________________________________________________] 
[__________________________________________________] 
[__________________________________________________] 
[__________________________________________________] 
[__________________________________________________] 
[__________________________________________________] 
 
 
Hartelijk dank voor uw tijd en hulp! 
 
 
G Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens 
 
We doen dit onderzoek om te kunnen bepalen hoe verschillende groepen mensen 
omgaan met informatie over lood in de bodem. We willen weten hoe de groepen deze 
informatie ontvangen en wat ze er mee doen. Dit is nodig om de informatie voor burgers 
over lood in de bodem zo goed mogelijk te maken.  
 
Om verschillen tussen groepen te kunnen zien, hebben wij u ook een paar 
persoonsgegevens gevraagd. Het gaat om: 
 

• uw sekse (man/vrouw); 
• uw opleidingsniveau; 
• uw leeftijd; 
• of u de eigenaar bent van uw woning of dat u uw woning huurt; 
• of u kinderen heeft in de leeftijdsklasse 0-6 jaar; 
• uw nationaliteit. 

 
De gegevens die wij met de vragenlijst verzamelen, zijn niet naar u terug te leiden en 
worden niet langer dan een jaar bewaard. Wij delen uw gegevens niet met andere 
organisaties of personen. Wilt u meer weten over de manier waarop wij met uw 
gegevens omgaan, kijk dan op: 
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=368 
https://www.rivm.nl/documenten/privacyverklaring-rivm 
https://www.ggdzw.nl/privacy/ 
 
  

https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=368
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=368
https://www.rivm.nl/documenten/privacyverklaring-rivm
https://www.rivm.nl/documenten/privacyverklaring-rivm
https://www.ggdzw.nl/privacy/
https://www.ggdzw.nl/privacy/


Volgens de wet mogen wij uw persoonsgegevens niet gebruiken zonder uw duidelijke 
toestemming. Zonder deze toestemming kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. U kunt 
uw toestemming te allen tijde stoppen. Dit kan door een e-mail te sturen naar 
jeroen.devilee@rivm.nl. U kunt hem ook bellen bij het RIVM op (030) 274 8672 (lokaal 
tarief). Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 
 
20 Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens 
 

 Ja 
 Nee 

 
 
H Verloting VVV cadeaukaart door het RIVM 
 
21 Ik wil graag kans maken op een VVV cadeaukaart van 25 euro 
 

 Ja 
 Nee 

 
 
 


