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NIEUWSBRIEF voorjaar 2009

Pallas is werkzaam op diverse gebieden, 
variërend van kwalitatief en kwantitatief 
(epidemiologisch) onderzoek, literatuur 
reviews, tot procesmanagement en 
beleidsondersteuning. Deze nieuwsbrief 
heeft als thema “gezondheidsonderzoek 
bij jeugd” en geeft een aantal voorbeel-
den van projecten waar Pallas de afgelo-
pen tijd bij betrokken is geweest. 
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Voor het onderzoek is via een schriftelijke 
vragenlijst gevraagd naar o.a. rookgedrag, al-
coholgebruik, soft- en harddrugsgebruik. In 
het basisonderwijs vulden 551 leerlingen de 
vragenlijst in en in het voortgezet 1263 leer-
lingen. Pallas heeft de verzamelde gegevens 
geanalyseerd en de uitkomsten beschreven 
in afzonderlijke rapporten voor het basis- en 
voortgezet onderwijs.

•	 Roken – Minder dan 1% van de basisschool-
leerlingen had in de maand voorafgaand 
aan de vragenlijst gerookt en 9% heeft ooit 
gerookt. In het voortgezet onderwijs heeft 
18% van de leerlingen in de voorafgaande 
maand gerookt en 38% heeft ooit gerookt. 

•	 Alcohol – Van de basisschoolleerlingen 
heeft 44% ooit alcohol gedronken, bij de 
leerlingen van het voortgezet onderwijs 
is dit aanzienlijk hoger met 77%. In de 
maand voorafgaand aan de vragenlijst had 
8% van de basisschoolleerlingen alcohol 
gedronken. Vijfenveertig procent van de 
leerlingen van het voortgezet onderwijs 
heeft de voorafgaande maand alcohol ge-
dronken en de helft van deze leerlingen is 
daarbij aangeschoten of dronken geweest. 
Breezers en andere premixen blijven popu-
laire drankjes, hoewel hun populariteit ten 

opzichte van voorgaande jaren lijkt af te 
nemen.

•	 Soft- en harddrugs – Cannabisgebruik on-
der basisschoolleerlingen komt nauwelijks 
voor. In het voortgezet onderwijs heeft 
19% van de leerlingen wel eens cannabis 
gebruikt. Harddrugs worden door weinig 
leerlingen gebruikt (ca. 1%), paddo’s en 
XTC zijn hiervan het meest gebruikte mid-
del. 

Zowel in basis- als voortgezet onderwijs 
daalt, in vergelijking met voorgaande jaren, 
het aantal leerlingen dat ooit gerookt heeft. 
Tevens daalt het aantal basisschoolleerlin-
gen dat ooit alcohol heeft gedronken. In het 
voortgezet onderwijs lijkt het percentage al-
coholgebruikers te stabiliseren. Het gebruik 
van soft- en harddrugs is in vergelijking met 
voorgaande jaren ook stabiel gebleven. Hoe-
wel er geen stijging in het gebruik van genot-
middelen wordt gezien, blijft preventie zeer 
wenselijk. Vooral het alcoholgebruik onder 
jongeren is zorgwekkend.

In het najaar van 2007 heeft in Den Haag het Peilstation-onderzoek naar genotmidde-
len plaatsgevonden onder scholieren uit groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en onder 
scholieren van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek werd voor de vierde keer uitge-
voerd en was onderdeel van het zevende landelijke Peilstation-onderzoek. Dit onderzoek 
wordt sinds 1984 iedere vier jaar uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van 
het ministerie van VWS. 
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 Wat biedt Pallas?
Pallas biedt hoogwaardige onderzoeksonder-
steuning op het terrein van volksgezondheid 
en gezondheidszorg. Pallas heeft kennis van 
zaken en werkt efficiënt. De opdrachtgever 
blijft zichtbaar – presentatie van resultaten 
vindt in overleg plaats. 

Opdrachtgevers van Pallas
•	 GGD’en
•	 RIVM
•	 Universiteiten,	UMC’s
•	 Onderzoeksscholen
•	 Onderzoeksinstituten
•	 Kenniscentra
•	 Koepelorganisaties
•	 Farmaceutische	industrie
•	 Zorgverzekeraars
•	 Consultancybedrijven

Diensten van Pallas
•	 Maken	van	een	onderzoeksdesign
•	 Dataverzameling	en	data-analyse
•	 Expertinterviews	en	focusgroepen
•	Wetenschappelijke	publicatie	tot	webtekst	
•	 Projectmanagement
•	 Ondersteuning	(inter)nationale	subsidie-

aanvragen
•	 Inhoudelijk	faciliteren	van	projectteams	en	

conferenties
 Wanneer Pallas inschakelen?
U	kunt	Pallas	inschakelen	wanneer	u	flexibele	
onderzoekscapaciteit nodig heeft. Bij een 
onvoorziene	hoge	werklast	om	welke	reden	
dan	ook	kan	Pallas	u	werk	uit	handen	nemen,	
bijvoorbeeld in het geval van een openstaan-
de vacature of zwangerschapsverlof van een 
medewerker.

Onderzoeksvormen
•	 Literatuurreviews
•	 Epidemiologisch	onderzoek
•	 (Internationaal)	vergelijkend	onderzoek
•	 Evaluatieonderzoek

Bezoek	voor	meer	informatie	over	diensten,	projecten	en	medewerkers	onze	website.	 
Ook	kunt	u	zich	er	aanmelden	voor	een	digitale	editie	van	de	nieuwsbrief:	
www.pallas-healthresearch.com

Heleen van Agt – Senior onderzoeker
Heleen	studeerde	psychologie,	richting	Methoden	&	Technieken,	aan	
de	Rijksuniversiteit	Leiden.	Zij	is	al	vele	jaren	werkzaam	als	onder-
zoeker	bij	de	afdeling	Maatschappelijke	Gezondheidszorg	van	het	
Erasmus	MC	Rotterdam.	Hiernaast	is	zij	sinds	januari	2009	in	deeltijd	
werkzaam	bij	Pallas.	Binnenkort	hoopt	zij	te	promoveren	bij	prof.	
Harry	J.	de	Koning	op	een	onderzoek	naar	vroege	opsporing	van	taal-
ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen.
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Referentie: Ariëns GAM, Snijders BEP, Berns MPH, 
Van der Leeuw-van Someren PA, Zwartendijk-
Schats MATW. Nieuwe cijfers over roken, drinken, 
drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren. 
Epidemiologisch bulletin, 2009;44(1):11-21.
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Gezondheidsbeleid 
op scholen: 
evaluatie van de 
Gezonde School 
Methode

Voor het Centrum Gezond Leven van het RIVM verrichtte Pallas een kwalitatief onder-
zoek naar de ervaringen met de Gezonde School Methode (GSM). Dit is een metho-
de voor scholen om structureel aan gezondheidsbeleid te werken, waarbij de vraag 
van de school het uitgangspunt is. Diepte-interviews en focusgroepen met scholen, 
GGD’en en Onderwijs Begeleidings Diensten (OBD’en), gehouden door het Centrum 
Gezond Leven, werden door Pallas geanalyseerd. Pallas rapporteerde over de ervarin-
gen met de GSM, succesfactoren en knelpunten bij het werken met de methode, en 
aanbevelingen van de respondenten ter verbetering van de methode.

Er wordt door scholen al veel aan gezond-
heid gewerkt, bijvoorbeeld met het project 
‘de Gezonde Schoolkantine’. Echter het struc-
tureel werken aan schoolgezondheidsbeleid 
(SGB) staat in veel regio’s nog in de kinder-
schoenen. De ervaringen met het in zijn ge-
heel doorlopen van het stappenplan van de 
GSM zijn daarom nog beperkt.

Scholen en GGD’en zien de voordelen in van 
het op een planmatige en structurele manier 
werken aan SGB. Daarbij wordt het stappen-
plan van de GSM vaak als leidraad gebruikt. 
Echter, de onderdelen die gebruikt worden, 

kunnen variëren per school. Responden-
ten prefereren daarom een stappenplan 
dat flexibel inzetbaar is, zodat scholen op 
maat begeleid kunnen worden. Aan scholen 
wordt niet alleen ondersteuning gegeven bij 
het opzetten van het schoolgezondheidsbe-
leid, maar ook bij de uitvoering daarvan. 

Ondanks vele positieve ervaringen met de 
GSM, blijkt men in de praktijk tegen verschil-
lende knelpunten aan te lopen. Een veelge-
noemd knelpunt is de intensiviteit van de 
methode. Hierdoor kost de GSM veel tijd en 
geld, welke beide veelal niet voorhanden 

zijn. Hoewel er naast de intensiviteit nog 
andere knelpunten worden ervaren, leven 
er onder de respondenten ook ideeën over 
hoe de GSM praktischer kan worden vorm-
gegeven. Hierbij werd de nadruk gelegd op 
de volgende randvoorwaarden:
•	 zoveel	 mogelijk	 aansluiten	 bij	 de	 moge-

lijkheden en behoeften van een school;
•	 voor	draagvlak	en	efficiëntie	zoveel	moge-

lijk aansluiten bij methoden die de school 
al gebruikt; 

•	 mensen	 verantwoordelijk	 maken	 voor	
specifieke taken voor het uitvoeren van de 
GSM, en daar capaciteit voor vrij maken. 

Dit geldt zowel voor de scholen als voor 
de ondersteunende partijen. Gemeenten 
kunnen voor het bewerkstelligen hiervan 
een belangrijke partner zijn.

Ten slotte blijkt het van belang dat er met 
betrekking tot interventies én organisaties 
een omslag wordt gemaakt van aanbodge-
richt naar vraaggestuurd werken. 

Pallas heeft regelmatig vacatures voor junior en senior onderzoekers 

Een veelgenoemd knelpunt 
is de intensiviteit van de 

methode.

Otitis media (middenoorontsteking; OM) 
is een van de meest voorkomende kinder-
ziekten. De kosten van deze ziekte voor 
de samenleving worden grotendeels ge-
vormd door verloren werkdagen en verlies 
van productiviteit bij de ouders. Naar de 
omvang van deze indirecte kosten is nog 
weinig onderzoek gedaan. 

Pallas heeft via een internet survey onder ou-
ders met kinderen < 5 jaar uit België, Duits-
land, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en 
Engeland informatie verzameld over zowel 
de directe (medische) als indirecte kosten 
van OM. De survey bestond uit de volgende 
onderwerpen: sociaaldemografische gege-
vens, karakteristieken van de ziekte, medi-
sche consumptie (zoals artsbezoek, zieken-
huisopnames en medicatie), productiviteits-
verlies van ouders en reiskosten. Er werd 
aan de ouders gevraagd om de survey in te 
vullen voor de meest recente ziekte-episode 
van hun jongste kind.

In totaal werden 14.139 internet surveys vol-
ledig ingevuld. In 2.489 van de ziekte-episo-
den werden symptomen en/of een diagnose 
van OM gerapporteerd, variërend van 13,9% 
in Spanje tot 20,7% in België. De gemiddel-
de duur van een OM episode was 6,7-10,9 
dagen en kinderen hadden in het afgelopen 
jaar gemiddeld 2,2-2,7 OM episodes gehad. 

In 71,7-98,5% van de kinderen met OM-
symptomen werd een arts geconsulteerd. 
De organisatie van de gezondheidszorg in 
een land bepaalt grotendeels de medische 
consumptie, zoals het grote aantal huisarts-
bezoeken in Nederland, Engeland, Frank-
rijk en België en relatief veel Spoedeisende 
Hulp-bezoeken in Spanje. In 3,6-8,8% van 

de kinderen met OM was een ziekenhuisop-
name noodzakelijk (gemiddelde duur van 
1,4-6,8 dagen). Ondanks het terughoudende 
beleid in een aantal landen met betrekking 
tot het voorschrijven van antibiotica bij OM, 
werd bij een groot deel van de kinderen met 
OM (60,8-87,1%) antibiotica voorgeschreven 
(voor Nederland en België gegevens niet 
voorhanden).

Ouders hadden in 12,8-22,4% van de OM-
gevallen gemiddeld 13-22 uur verzuimd van 
een betaalde baan om voor hun zieke kind 
te zorgen. Bij ouders met een onbetaalde 
baan was er werkverzuim in 6,4-19,1% van 
de gevallen van gemiddeld 11-31 uur. Pro-
ductiviteitsverlies op het werk werd in 23,0-
62,4% van de gevallen gerapporteerd en 
verlies van vrije tijd in 44,8-68,1%. Daarmee 
heeft de kinderziekte OM een aanzienlijke 
impact op zowel de gezondheidszorg als 
maatschappij. 

Referentie: Stolk E, Wolleswinkel J, Laplante S. 
Acute otitis media: a major source of productivity 
loss. ISPOR 11th Annual European Congres 8-11 
November 2008. Athens, Greece.

Internet survey (in)directe kosten van otitis media

Je	hebt	een	studie	in	de	gezondheids-
wetenschappen	of	(bio)-medische	
wetenschappen	afgerond,	je	kunt	zeer	
zelfstandig werken en klantgericht 
denken en je beschikt over goede 
uitdrukkingsvaardigheden. 

Als je interesse hebt kun je een open sollici-
tatie	richten	aan:

Judith Wolleswinkel
Pallas health research and consultancy
Postbus 21238 – 3001 AE  Rotterdam
010 - 447 44 49
wolleswinkel@pallas-healthresearch.com

Werken bij
Pallas
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Referentie: Stolk E, Wolleswinkel J, Laplante S. 
Acute otitis media: a major source of productivity 
loss. ISPOR 11th Annual European Congres 8-11 
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Internet survey (in)directe kosten van otitis media

Je	hebt	een	studie	in	de	gezondheids-
wetenschappen	of	(bio)-medische	
wetenschappen	afgerond,	je	kunt	zeer	
zelfstandig werken en klantgericht 
denken en je beschikt over goede 
uitdrukkingsvaardigheden. 

Als je interesse hebt kun je een open sollici-
tatie	richten	aan:

Judith Wolleswinkel
Pallas health research and consultancy
Postbus 21238 – 3001 AE  Rotterdam
010 - 447 44 49
wolleswinkel@pallas-healthresearch.com

Werken bij
Pallas
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NIEUWSBRIEF voorjaar 2009

Pallas is werkzaam op diverse gebieden, 
variërend van kwalitatief en kwantitatief 
(epidemiologisch) onderzoek, literatuur 
reviews, tot procesmanagement en 
beleidsondersteuning. Deze nieuwsbrief 
heeft als thema “gezondheidsonderzoek 
bij jeugd” en geeft een aantal voorbeel-
den van projecten waar Pallas de afgelo-
pen tijd bij betrokken is geweest. 
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Voor het onderzoek is via een schriftelijke 
vragenlijst gevraagd naar o.a. rookgedrag, al-
coholgebruik, soft- en harddrugsgebruik. In 
het basisonderwijs vulden 551 leerlingen de 
vragenlijst in en in het voortgezet 1263 leer-
lingen. Pallas heeft de verzamelde gegevens 
geanalyseerd en de uitkomsten beschreven 
in afzonderlijke rapporten voor het basis- en 
voortgezet onderwijs.

•	 Roken – Minder dan 1% van de basisschool-
leerlingen had in de maand voorafgaand 
aan de vragenlijst gerookt en 9% heeft ooit 
gerookt. In het voortgezet onderwijs heeft 
18% van de leerlingen in de voorafgaande 
maand gerookt en 38% heeft ooit gerookt. 

•	 Alcohol – Van de basisschoolleerlingen 
heeft 44% ooit alcohol gedronken, bij de 
leerlingen van het voortgezet onderwijs 
is dit aanzienlijk hoger met 77%. In de 
maand voorafgaand aan de vragenlijst had 
8% van de basisschoolleerlingen alcohol 
gedronken. Vijfenveertig procent van de 
leerlingen van het voortgezet onderwijs 
heeft de voorafgaande maand alcohol ge-
dronken en de helft van deze leerlingen is 
daarbij aangeschoten of dronken geweest. 
Breezers en andere premixen blijven popu-
laire drankjes, hoewel hun populariteit ten 

opzichte van voorgaande jaren lijkt af te 
nemen.

•	 Soft- en harddrugs – Cannabisgebruik on-
der basisschoolleerlingen komt nauwelijks 
voor. In het voortgezet onderwijs heeft 
19% van de leerlingen wel eens cannabis 
gebruikt. Harddrugs worden door weinig 
leerlingen gebruikt (ca. 1%), paddo’s en 
XTC zijn hiervan het meest gebruikte mid-
del. 

Zowel in basis- als voortgezet onderwijs 
daalt, in vergelijking met voorgaande jaren, 
het aantal leerlingen dat ooit gerookt heeft. 
Tevens daalt het aantal basisschoolleerlin-
gen dat ooit alcohol heeft gedronken. In het 
voortgezet onderwijs lijkt het percentage al-
coholgebruikers te stabiliseren. Het gebruik 
van soft- en harddrugs is in vergelijking met 
voorgaande jaren ook stabiel gebleven. Hoe-
wel er geen stijging in het gebruik van genot-
middelen wordt gezien, blijft preventie zeer 
wenselijk. Vooral het alcoholgebruik onder 
jongeren is zorgwekkend.

In het najaar van 2007 heeft in Den Haag het Peilstation-onderzoek naar genotmidde-
len plaatsgevonden onder scholieren uit groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en onder 
scholieren van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek werd voor de vierde keer uitge-
voerd en was onderdeel van het zevende landelijke Peilstation-onderzoek. Dit onderzoek 
wordt sinds 1984 iedere vier jaar uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van 
het ministerie van VWS. 

Peilstation-onderzoek naar genotmiddelen  
onder scholieren 

Gezondheidsonderzoek bij jeugd

Welkom bij Pallas

Postbus 21238
3001 AE  Rotterdam
T: 010 – 447 44 49
E: info@pallas-healthresearch.comhealth research and consultancy

 Wat biedt Pallas?
Pallas biedt hoogwaardige onderzoeksonder-
steuning op het terrein van volksgezondheid 
en gezondheidszorg. Pallas heeft kennis van 
zaken en werkt efficiënt. De opdrachtgever 
blijft zichtbaar – presentatie van resultaten 
vindt in overleg plaats. 

Opdrachtgevers van Pallas
•	 GGD’en
•	 RIVM
•	 Universiteiten,	UMC’s
•	 Onderzoeksscholen
•	 Onderzoeksinstituten
•	 Kenniscentra
•	 Koepelorganisaties
•	 Farmaceutische	industrie
•	 Zorgverzekeraars
•	 Consultancybedrijven

Diensten van Pallas
•	 Maken	van	een	onderzoeksdesign
•	 Dataverzameling	en	data-analyse
•	 Expertinterviews	en	focusgroepen
•	Wetenschappelijke	publicatie	tot	webtekst	
•	 Projectmanagement
•	 Ondersteuning	(inter)nationale	subsidie-

aanvragen
•	 Inhoudelijk	faciliteren	van	projectteams	en	

conferenties
 Wanneer Pallas inschakelen?
U	kunt	Pallas	inschakelen	wanneer	u	flexibele	
onderzoekscapaciteit nodig heeft. Bij een 
onvoorziene	hoge	werklast	om	welke	reden	
dan	ook	kan	Pallas	u	werk	uit	handen	nemen,	
bijvoorbeeld in het geval van een openstaan-
de vacature of zwangerschapsverlof van een 
medewerker.

Onderzoeksvormen
•	 Literatuurreviews
•	 Epidemiologisch	onderzoek
•	 (Internationaal)	vergelijkend	onderzoek
•	 Evaluatieonderzoek

Bezoek	voor	meer	informatie	over	diensten,	projecten	en	medewerkers	onze	website.	 
Ook	kunt	u	zich	er	aanmelden	voor	een	digitale	editie	van	de	nieuwsbrief:	
www.pallas-healthresearch.com

Heleen van Agt – Senior onderzoeker
Heleen	studeerde	psychologie,	richting	Methoden	&	Technieken,	aan	
de	Rijksuniversiteit	Leiden.	Zij	is	al	vele	jaren	werkzaam	als	onder-
zoeker	bij	de	afdeling	Maatschappelijke	Gezondheidszorg	van	het	
Erasmus	MC	Rotterdam.	Hiernaast	is	zij	sinds	januari	2009	in	deeltijd	
werkzaam	bij	Pallas.	Binnenkort	hoopt	zij	te	promoveren	bij	prof.	
Harry	J.	de	Koning	op	een	onderzoek	naar	vroege	opsporing	van	taal-
ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen.
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Referentie: Ariëns GAM, Snijders BEP, Berns MPH, 
Van der Leeuw-van Someren PA, Zwartendijk-
Schats MATW. Nieuwe cijfers over roken, drinken, 
drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren. 
Epidemiologisch bulletin, 2009;44(1):11-21.
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