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GGD Jeugdonderzoek onder de ouders van kinderen van 0 t/m 11 jaar

Hoeveel uur per dag spelen 
kinderen buiten? Vinden 
ouders de buurt geschikt om 
buiten te spelen? Aan welke 
opvoedingscursussen hebben 
ouders behoefte? Hoe vaak 
eten kinderen groente en 
fruit? Om deze en nog meer 
vragen te beantwoorden voert 
GGD Zaanstreek-Waterland 
gezondheidsonderzoek uit in 
de regio. 
Deze folder omschrijft het waarom, wie, hoe en wanneer van het onderzoek 
onder de jongste jeugd van 0 tot en met 11 jaar. 

Waarom wordt het 0 t/m 11 jarigen onderzoek gehouden?
GGD Zaanstreek-Waterland heeft de wettelijke taak de gezondheid van de 
bevolking van de regio in kaart te brengen. Op basis hiervan adviseert de GGD 
de gemeenten. Elk jaar ondervraagt de GGD een doelgroep. In 2011 zijn de  
0 t/m 11 jarigen aan de beurt. 
In 2007 heeft een vergelijkbaar onderzoek plaatsgevonden. Hierdoor 
kunnen we zien of de gezondheid van kinderen in de loop van de tijd is 
veranderd. 

Wie worden uitgenodigd om mee te doen?
De GGD vraagt ongeveer 13.000 ouders van kinderen van 0 t/m 11 jaar om 
mee te doen aan het onderzoek. De namen en adressen van de kinderen zijn 
door middel van loting uit het bevolkingsbestand van de gemeente gehaald.

Hoe wordt het onderzoek afgenomen?
Ouders krijgen een brief met daarin een inlogcode. Met de code kan via internet 
een vragenlijst worden ingevuld. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.
Deelnemers maken kans op verschillende prijzen. 

Wanneer wordt het onderzoek gehouden?
Half oktober vindt de verzending van de uitnodigingen plaats. Begin november 
worden de ouders die niet gereageerd hebben nogmaals aangeschreven met 
het verzoek om de vragenlijst alsnog in te vullen. Half november zal de laatste 
mailing uitgaan voor ouders die nog niet hebben gereageerd. 
De resultaten van het onderzoek worden verwacht in de zomer van 2012.

Bescherming van gegevens, van privacy
Gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat uit de resultaten 
niet is af te leiden van wie de antwoorden afkomstig zijn. Gemeenten en andere 
organisaties ontvangen alleen gegevens over groepen. De gegevens zijn niet 
herleidbaar tot één bepaalde persoon. 
De GGD verstrekt geen onderzoeksgegevens aan commerciële bureaus, 
verzekeringsbedrijven e.d..

De GGD en de gemeenten in Zaanstreek-Waterland hopen op de medewerking van 
iedereen die een uitnodiging voor deelname ontvangt. Het is belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Hoe meer ouders er meedoen, hoe beter 
de GGD een beeld krijgt van de gezondheid van de jongste jeugd. Met de resultaten 
kan de GGD samen met gemeenten gericht werken aan de gezondheid in de regio. 

Meer informatie?
Voor meer informatie over het 0 t/m 11 jarigen onderzoek, kunt u contact opnemen 
met Monique Heemskerk of Jacqueline Graaman: epi@ggdzw.nl, 075 - 6519292. 
Ook kunt u meer informatie vinden op onze website: www.ggdzw.nl. 


