Protocol Kindermonitor 0-12 jaar 2016
1. Inleiding
Dit

is

een

toelichting

bij

het

onderzoeksproject

Kindermonitor

0-12

jaar

2016.

Een

vragenlijstonderzoek onder ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het monitoren van de

gezondheidstoestand en de daarmee samenhangende factoren van de bevolking is, conform de Wet

publieke gezondheid (Wpg), één van de taken van GGD Hollands Noorden. Met deze informatie kunnen

gemeenten, de GGD en andere zorginstellingen het regionale en lokale gezondheidsbeleid opstellen,
evalueren en bijstellen. De resultaten van gezondheidsonderzoeken geven ook inzicht in indicatoren

voor de openbare gezondheidzorg, zoals deze door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn
vastgesteld. In het voorjaar van 2016 zal de Kindermonitor voor de derde keer in gehele regio Noord-

Holland Noord worden uitgevoerd.

2. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project
Organisatie

GGD Hollands Noorden

Adres:

Hertog Aalbrechtweg 22

Postcode:

1823 DL

Plaats:

Alkmaar

Postbus:

9276

Postcode:

1800 GG

Telefoon:

088-01 00 558

E-mail:

Kindermonitor@ggdhn.nl

Website:

www.ggdhollandsnoorden.nl

Uitvoering:

Kenniscentrum Publieke Gezondheid en Veiligheid

Projectleiding:

Mevr. M. Levijn, epidemioloog

Projectondersteuning:

Mevr. S. Rooseboom de Vries, epidemiologisch onderzoeker

Eindverantwoording:

Dhr. A.H.J. Olijhoek, manager Kenniscentrum Publieke Gezondheid en

Mevr. E.G.A.M. Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker
Veiligheid

3. Doel van het onderzoeksproject

Met de Kindermonitor wordt inzicht verkregen in de gezondheidstoestand en daarmee samenhangende

factoren (determinanten) van de kinderen van 0 tot 12 jaar in Noord-Holland Noord. Op basis van het
inzicht in de gezondheidstoestand worden aanbevelingen geformuleerd aan gemeenten, de GGD en

andere organisaties in de regio die een taak hebben op het gebied van welzijn en/of gezondheid(szorg)
van kinderen van 0 tot 12 jaar.
4. Onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie bestaat uit ouders van kinderen van 0-12 jaar uit de 17 gemeenten van

Noord-Holland Noord. Om een representatief beeld te krijgen van de hele regio, de afzonderlijke
gemeenten en de verschillende leeftijdscategorieën wordt er per gemeente en per leeftijdscategorie

een steekproef getrokken. Doel is om betrouwbare resultaten te kunnen presenteren voor jongens en
meisjes afzonderlijk, per leeftijdscategorie (0-4 jaar, 4-8 jaar en 8-12 jaar) en naar opleidingsniveau

van de ouders (op basis van hoogst voltooide opleiding).
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5. Vragenlijsten

Ouders/verzorgers van willekeurig geselecteerde kinderen van 0-12 jaar ontvangen een persoonlijke

inlogcode voor het invullen van de vragenlijst voor kinderen van 0-4, 4-8 of 8-12 jaar. De

vragenlijsten zijn gebaseerd op landelijk vastgesteld vragen, aangevuld met vragen die voor de GGD en

gemeenten belangrijk zijn.

De vragenlijsten bevatten de volgende onderwerpen:

Algemene gegevens: relatie tot kind, leeftijd, geslacht, postcode (alleen vier cijfers)
Woonomgeving: buurt en buiten spelen

Gezin: gezinssamenstelling, etniciteit, opleiding ouders, werk ouders, ingrijpende gebeurtenissen
Ontwikkeling: zwangerschap en ontwikkeling (alleen in de vragenlijst van 0-4 jaar)
Gezondheid: ervaren gezondheid, zorggebruik, psychosociale gezondheid, welzijn

Opvoeding en sociale steun: opvoeding en opvoedingsondersteuning, sociale steun ouders
Leefstijl: voeding, bewegen, roken, alcohol, zwemvaardigheid
Sociale omgeving: vrijetijdsbesteding, weerbaarheid, pesten
6. Privacy

Bij dit onderzoek is de privacy van deelnemers gewaarborgd. De GGD beschermt de privacy zoals dat in

de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat. De partijen die bij het onderzoek betrokken zijn houden

zich daar vanzelfsprekend aan. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk

behandeld en verwerkt worden. De naam en adresgegevens van uw kind(eren) worden alleen gebruikt
voor het versturen van de uitnodigingsbrief en (eventuele) herinneringsbrieven. Na afloop van het
onderzoek worden alle namen en adresgegevens vernietigd. De antwoorden op de vragenlijst worden

niet gekoppeld aan de naam en adresgegevens. Uit de resultaten is niet af te leiden van wie de
antwoorden afkomstig zijn.

Bewaartermijn

Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens de wettelijke richtlijnen. Dit betekent
dat de onderzoeksgegevens worden bewaard zolang redelijkerwijs te voorzien is dat zij voor een

gezondheidsonderzoek kunnen worden gebruikt.

Toestemmingsprocedure

Ouders doen vrijwillig mee aan het onderzoek door het invullen van de online vragenlijst. Het is

(technisch) niet mogelijk zich achteraf terug te trekken uit het onderzoek, omdat bij de
gegevensverzameling niet gevraagd wordt naar naam en adresgegevens.

Verstrekking onderzoeksgegevens aan derden

Alleen voor onderzoeksdoeleinden kunnen geanonimiseerde gegevens aan andere instellingen

verstrekt worden. De GGD houdt zich aan de hiervoor vastgestelde wetgeving en interne afspraken. De
GGD verstrekt geen onderzoeksgegevens aan commerciële bureaus, verzekeringsbedrijven e.d.
7. Meer informatie

Privacy beleid:

Meer informatie over het privacy beleid van de GGD is te vinden in de privacyregeling van GGD Hollands

Noorden. Deze regeling is op te vragen bij GGD Hollands Noorden, Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar of
via privacy@ggdhn.nl
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Veelgestelde vragen:

Een overzicht met antwoorden op de meest gestelde vragen over de Kindermonitor 0-12 2016 is te
vinden op de website van de GGD, www.ggdhn.nl

Overig:

Voor andere vragen kan contact op worden genomen met:

GGD Hollands Noorden, Kenniscentrum Publieke Gezondheid en Veiligheid, afdeling epidemiologie

Telefoon: 088-01 00 558, e-mail: kindermonitor@ggdhn.nl
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