Veelgestelde vragen Kindermonitor 0-12 jaar 2016
Wat is de Kindermonitor?

De Kindermonitor is een grootschalig online onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl

van kinderen van 0-12 jaar in Noord-Holland Noord. Voor dit onderzoek worden vanaf maart 2016

ruim 38.000 ouders per brief uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Elke ouder ontvangt
een unieke inlogcode om de vragenlijst in te vullen.

Wat is het doel en het belang van de Kindermonitor?

Het doel van de kindermonitor is het verkrijgen van inzicht in de gezondheid en het welzijn van

kinderen in Noord-Holland Noord. De GGD voerde in 2011 en 2007 een soortgelijk onderzoek uit.

Hierdoor is het mogelijk om ook veranderingen in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van

kinderen op te sporen. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het

opstellen en uitvoeren van het jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit het onderzoek kan bijvoorbeeld

blijken dat het nodig is om extra hulp te bieden aan bepaalde groepen kinderen of om extra

voorzieningen op te zetten in gemeenten. U kunt hierbij denken aan opvoedingsondersteuning,
voorlichtingsactiviteiten, sportstimulering en toegankelijkheid van zorg.
Waarom dit onderzoek en wie voert het uit?

Volgens de Wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten de taak om de gezondheidssituatie van haar

inwoners in kaart te brengen. Afdeling epidemiologie van GGD Hollands Noorden ondersteunt de
gemeenten hierbij door onderzoek te doen naar de gezondheid van de inwoners. Elk jaar staat een

andere leeftijdsgroep centraal. In 2016 zijn dit de kinderen van 0 tot 12 jaar.

De onderzoeksresultaten worden onder andere gebruikt door de GGD en de gemeenten in de regio

Noord-Holland Noord. In de Kop van Noord-Holland zijn dit de gemeenten Hollands Kroon, Den

Helder, Schagen en Texel. In West-Friesland zijn dit de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn,

Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. In Noord-Kennemerland zijn dit de gemeenten

Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Daarnaast maken ook andere
instellingen en organisaties in de regio die zich richten op jeugd en zorg, gebruik van de
onderzoeksresultaten.

Hoe komt de GGD aan de adresgegevens van mijn kind?

De GGD heeft uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA), de bevolkingsregisters, van de gemeenten

willekeurig ruim 38.000 namen en adressen van kinderen van 0-12 jaar geselecteerd voor de GGD. Het

is dus toeval als de naam van uw kind is geselecteerd. Het kan ook voorkomen dat meerdere kinderen
op hetzelfde adres zijn geselecteerd.

Waarom mag de GGD de adresgegevens uit het GBA gebruiken?

Volgens de wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) mogen gemeenten namen en adressen
verstrekken aan organisaties met publiekrechtelijke taken, dat wil zeggen taken die de overheid aan

bepaalde organisaties heeft toebedeeld. De GGD is zo’n organisatie. De GGD mag op deze manier

uitsluitend de namen en adressen gebruiken voor het uitvoeren van grootschalige onderzoeken zoals
de Kindermonitor.
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Waarom heb ik meerdere uitnodigingsbrieven ontvangen?

De GGD heeft per leeftijdscategorie (0-4 jaar, 4-8 jaar en 8-12 jaar) en per gemeente een willekeurige
steekproef getrokken. Het aantal kinderen per gemeente en per leeftijdscategorie in de steekproef is
afhankelijk van het aantal kinderen dat in een bepaalde gemeente woont. Elk kind in Noord-Holland

Noord heeft dus een kans om in de steekproef terecht te komen, maar deze kans verschilt per

gemeente. Kinderen uit een kleine gemeente hebben meer kans om in de steekproef te komen dan
kinderen uit grote gemeenten. In sommige gemeenten hebben de ouders van (bijna) alle kinderen een

uitnodigingsbrief ontvangen. Indien u meerdere uitnodigingsbrieven heeft ontvangen dan berust dit op

toeval; wij vragen u dan om voor elk kind apart de vragenlijst via internet in te vullen (het liefst

minimaal 2 kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën).

Waarom is het belangrijk dat iedereen meedoet die is uitgenodigd?

Een goed en representatief beeld van de gezondheid en het welzijn van de kinderen in alle gemeenten

is alleen mogelijk als zoveel mogelijk ouders/verzorgers de vragenlijst invullen. Ook als uw kind geen

gezondheidsproblemen heeft is het van belang dat u de vragenlijst invult. Als veel mensen niet

meedoen, dan kan dit leiden tot vertekening van de resultaten en zijn de uitkomsten van het
onderzoek minder betrouwbaar. Uiteraard is deelname aan het onderzoek vrijwillig.

Kan ik me opgeven voor het onderzoek?

Nee, de GGD heeft uit de bevolkingsregisters van de gemeenten de deelnemers willekeurig
geselecteerd. Door deze selectie ontstaat er een groep die representatief is voor de kinderen tussen 0

en 12 jaar in Noord-Holland Noord. Wanneer u tot deze steekproef behoort, dan ontvangt u een
uitnodigingsbrief per post.

Kan ik de vragenlijst ook op papier invullen?

Nee, het is niet mogelijk om de vragenlijst op papier in te vullen. Bij voorgaande onderzoeken bestond
deze mogelijkheid nog wel, maar aangezien hier zeer weinig gebruik van werd gemaakt is besloten dat
het alleen mogelijk is om de Kindermonitor online in te vullen.
Wat moet ik doen als ik niet wil meedoen aan het onderzoek?

Wanneer u de vragenlijst niet invult, dan ontvangt u twee keer een herinneringsbrief. Na twee
herinneringsbrieven ontvangt u geen post meer van de GGD over de Kindermonitor. Uiteraard is
deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig, u bent op geen enkele wijze verplicht om deel te nemen.
Kan ik me later nog terugtrekken uit het onderzoek?

Met het invullen van de vragenlijst geeft u aan dat u toestemming verleent voor het verwerken van de

gegevens. Het is (technisch) niet mogelijk u achteraf, na het invullen van de vragenlijst, nog terug te
trekken uit het onderzoek, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam en adresgegevens.
Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn.
Het lukt niet om in te loggen met mijn inlogcode

Let goed op of u de juiste vragenlijst heeft geselecteerd. In de uitnodigingsbrief staat welke vragenlijst

u moet selecteren; vragenlijst 1, vragenlijst 2 of vragenlijst 3. De inlogcode die op uw uitnodigingsbrief

staat is gekoppeld aan de bijbehorende vragenlijst. Als u op de verkeerde vragenlijst heeft geklikt dan

zal het niet lukken om in te loggen. Sluit dan de internetpagina dan af en probeer het opnieuw. Blijft u
problemen ondervinden met het inloggen, neemt u dan alstublieft contact op met de GGD per telefoon:

088-01 00 558 of per e-mail: kindermonitor@ggdhn.nl
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Waarom worden er zoveel vragen gesteld?

In de vragenlijst staan vragen over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw kind, maar ook
over voeding, bewegen, vrije tijd, opvoeding, etc. Er zijn namelijk veel zaken van invloed op de

gezondheid en het welzijn van kinderen. De vragen zijn afgestemd op de leeftijd van uw kind omdat

niet elk onderwerp relevant is voor elke leeftijdsgroep; denk hierbij aan vragen over borstvoeding,
huilgedrag

en

school.

Door

analyse

van

de

gegevens

kan

worden

gekeken

welke

gezondheidsproblemen, risicofactoren of risicogroepen binnen een gemeente extra aandacht nodig
hebben.

Hoe wordt er omgegaan met mijn gegevens?

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. De onderzoeksgegevens worden bewaard volgens de wettelijke richtlijnen.

Dit betekent dat deze worden bewaard zolang redelijkerwijs te voorzien is dat zij voor een analyse of

onderzoeksrapport kunnen worden gebruikt. 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
Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het onderzoek worden door de GGD en de gemeenten in de regio gebruikt om

plannen en beleid af te stemmen op nieuwe informatie over gezondheidsproblemen, risicogroepen en

de behoeften van inwoners in de regio. Door de resultaten te vergelijken met de resultaten van eerdere

onderzoeken in de regio kunnen veranderingen in de regionale gezondheidssituatie worden

gesignaleerd. Daarnaast wordt er gekeken of bepaalde gezondheidsproblemen hier meer of minder
voorkomen dan in de rest van Nederland. In rapportages van de resultaten van het onderzoek gaat het
overigens altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen.
Worden er ook onderzoeksgegevens verstrekt aan andere instellingen of organisaties?

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.
Wanneer zijn de resultaten bekend en kan ik een verslag krijgen van de resultaten?

In de tweede helft van 2016 vinden de analyses plaats en wordt begonnen met het schrijven van de
onderzoeksrapporten. Verwacht wordt dat eind 2016 de resultaten bekend zijn en de rapporten
verspreid kunnen worden onder gemeenten en zorginstellingen in de regio. De GGD informeert ook de

regionale kranten en plaatst de resultaten op haar website. U kunt het onderzoeksrapport rond het
einde van 2016 bekijken en downloaden vanaf de website van de GGD Hollands Noorden.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie of vragen kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen via telefoonnummer

088-01 00 558. U kunt ook een e-mail sturen naar kindermonitor@ggdhn.nl.
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