Veel gestelde vragen over de Kindermonitor 2022
Hieronder vindt u het antwoord op veel gestelde vragen over de Kindermonitor 2022. Zit uw vraag er
niet tussen? Neem dan contact op met de helpdesk van I&O Research. Zij helpen ons bij het
onderzoek. De helpdesk is telefonisch bereikbaar via 0800-0191 (gratis), op maandag t/m zaterdag
tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt ook mailen naar helpdesk@ioresearch.nl (graag onder vermelding
van ‘Kindermonitor GGD Kennemerland’) of whatsappen naar 06-86826208.

ALGEMEEN
1. Wat is de Kindermonitor?
De Kindermonitor is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de
leefstijl van kinderen in de leeftijd van 4 maanden t/m 11 jaar oud die woonachtig zijn in de
regio Kennemerland. Om per gemeente en/of wijk betrouwbare resultaten te krijgen, zijn de
ouder(s)/verzorger(s) van een grote groep kinderen uitgenodigd om een vragenlijst in te
vullen.
2. Welke organisaties zijn betrokken bij het onderzoek?
GGD Kennemerland voert het onderzoek uit in opdracht van de 9 gemeenten in de regio
Kennemerland. De GGD is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg voor 4-19-jarigen
in de regio Kennemerland en voor de 0-4 jarigen in de gemeente Haarlemmermeer. De GGD
werkt bij de uitvoering van het onderzoek nauw samen met JGZ Kennemerland. JGZ
Kennemerland is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen in de regio
Kennemerland, behalve gemeente Haarlemmermeer. Onderzoeksbureau I&O Research helpt
de GGD bij het versturen van de brieven en het beheer van de digitale vragenlijst.
3. Waar en wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?
GGD en JGZ Kennemerland voeren het onderzoek uit in de regio Kennemerland. Deze regio
omvat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk,
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. De gegevensverzameling vindt plaats in de
periode 3 maart t/m 15 mei 2022.
4. Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen.
Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. In opdracht van de gemeenten doet GGD
Kennemerland elke vier jaar onderzoek naar de gezondheidssituatie van kinderen in de regio
Kennemerland. De gemeenten gebruiken de resultaten om hun jeugd- en gezondheidsbeleid
verder in te vullen of eventueel bij te sturen. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat
het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen kinderen of extra voorzieningen
op te zetten in een gemeente of woonkern.
5. Wat merk ik van de resultaten van het onderzoek?
De kans is groot dat u niet direct iets merkt van het onderzoek. Gemeenten, scholen en
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jeugdorganisaties kunnen met de resultaten van het onderzoek beter bepalen of er andere
activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot meer speelplekken in
de buurt of extra opvoedspreekuren.
6. Waarom willen jullie dit allemaal weten van mijn kind?
De GGD doet, bij dit onderzoek, niets met antwoorden over individuele kinderen, maar is
geïnteresseerd in de antwoorden van groepen kinderen. Zij presenteert de resultaten van de
ingevulde vragenlijsten op groepsniveau, bijvoorbeeld het percentage kinderen in een
bepaalde gemeente of woonkern dat onvoldoende beweegt. Gemeenten, scholen en
jeugdorganisaties kunnen met de resultaten van het onderzoek beter besluiten aan welke
voorzieningen en activiteiten zij geld besteden.
7. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van
lokaal gezondheidsbeleid en jeugdbeleid. De uitkomsten dragen bij aan de invulling van het
gemeentelijk jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het
nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen kinderen of extra voorzieningen op
te zetten in een gemeente of woonkern. Ook scholen en andere jeugdorganisaties kunnen de
resultaten van het onderzoek gebruiken om beter te bepalen of er andere activiteiten of
voorzieningen nodig zijn.
8. Wanneer zijn de resultaten van het onderzoek bekend, en hoe worden ze bekend gemaakt?
Najaar 2022 worden de eerste resultaten van het onderzoek bekend gemaakt via de website
www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. U krijgt geen persoonlijk bericht dat de resultaten
bekend zijn.

DEELNAME
9. Wie worden er gevraagd mee te doen aan de Kindermonitor?
In de regio Kennemerland worden de ouder(s)/verzorger(s) van ruim 25.500 kinderen van 4
maanden t/m 11 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De computer heeft de
namen en adressen van deze kinderen willekeurig uit de Basisregistratie Personen gekozen.
De GGD stuurt alleen de ouders van deze groep kinderen een uitnodiging voor het
onderzoek. Samen vormen zij een afspiegeling van de jongste jeugd in Kennemerland. Met
de resultaten van deze groep kan de GGD een goed beeld krijgen van de gezondheid van de
kinderen in de hele regio, in elke afzonderlijke gemeente, en voor sommige gemeenten ook
in de afzonderlijke stadsdelen/woonkernen.
Vanaf half april is de vragenlijst ook in te vullen door ouders van kinderen die geen
uitnodiging hebben gehad. Deze mogelijkheid wordt vooral onder de aandacht gebracht in
gebieden waar tot dan toe relatief weinig ouders hebben mee gedaan met de Kindermonitor.
De GGD hoopt dat op die manier nóg meer ouders mee doen, zodat ook in die gebieden een
betrouwbaarder beeld ontstaat van de gezondheid van de kinderen.
10. Mijn kind is net 12 jaar oud geworden, kan ik dan wel mee doen?
Ja, dat kan. Voor dit onderzoek worden ruim 25.500 kinderen uitgenodigd die bij aanvang
van het onderzoek (3 maart 2022) 4 maanden t/m 11 jaar oud zijn. Als kinderen jarig zijn
tijdens de gegevensverzameling (3 maart t/m 15 mei), kan het voorkomen dat zij 12 jaar oud
zijn wanneer ouder(s)/verzorger(s) de vragenlijst invullen. Ook van deze kinderen willen we
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graag meer weten over hun gezondheid, welzijn en leefstijl.
11. Ik heb meerdere uitnodigingen ontvangen, waarom is dat?
Gemeenten willen met het onderzoek een volledig beeld krijgen van de gezondheid van de
kinderen in hun gemeente. Sommige gemeenten willen daarnaast ook de
gezondheidssituatie van de kinderen in beeld krijgen voor afzonderlijke stadsdelen of
woonkernen van hun gemeente. In relatief kleine gemeenten, stadsdelen of woonkernen
betekent dit dat per leeftijdsgroep (bijna) alle kinderen zijn uitgenodigd, zodat de GGD zo
goed mogelijk uitspraken kan doen over de doelgroep.
Als u meerdere kinderen heeft in de leeftijd van 4 maanden t/m 11 jaar én in een kleine
gemeente, stadsdeel of woonkern woont, is de kans aanwezig dat u 2 uitnodigingen heeft
ontvangen. In de uitnodigingsbrief kunt u lezen welke inlogcode bij welk kind hoort. Wij
realiseren ons dat het invullen van 2 vragenlijsten veel tijd kost. Als u niet in de gelegenheid
bent om meer dan één vragenlijst in te vullen, vragen wij u om in ieder geval één vragenlijst
in te vullen. Daar helpt u het onderzoek verder mee. U kunt zelf beslissen voor welk kind u
dan de vragenlijst invult.
12. Ben ik verplicht om mee te doen met het onderzoek?
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Uw medewerking aan het onderzoek wordt zeer op
prijs gesteld en is erg belangrijk. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe
betrouwbaarder de resultaten worden.
13. Mijn kind is gezond, kan ik dan ook de vragenlijst invullen?
Ja, dat kan en stellen wij zeer op prijs. Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van de
gezondheid, het welzijn en de leefstijl van álle kinderen in uw gemeente.
14. Mijn kind heeft een beperking/handicap en daarom kan ik veel vragen niet beantwoorden.
Veel vragen in dit onderzoek zijn gericht op kinderen zonder grote beperkingen of handicaps.
Dit komt doordat de vragen landelijk zijn ontwikkeld door het RIVM en GGD GHOR Nederland
en van toepassing moeten zijn op de grootste groep kinderen. Dat betekent niet dat uw kind
niet belangrijk is voor uw gemeente, maar dat de onderzoeksmethode mogelijk te kort schiet
om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over kinderen met een grote
beperking/handicap. Bij het invullen van de kunt u alle vragen overslaan die niet van
toepassing zijn op uw kind.
15. Ik heb recent een vergelijkbare vragenlijst ingevuld, moet ik deze dan nog invullen?
Ja, heel graag. Deze vragenlijst voor de Kindermonitor is bedoeld om een beeld te krijgen van
álle kinderen in de leeftijd van 4 maanden t/m 11 jaar. Hoe meer mensen de vragenlijst
invullen hoe betrouwbaarder het onderzoek is. Het is mogelijk dat u ook een verzoek heeft
ontvangen van een andere organisatie of voor een ander gezondheidsonderzoek. Dat
onderzoek staat los van deze Kindermonitor.

PRIVACY
16. Hoe komen jullie aan de naam en het adres van mijn kind(eren)?
Alle inwoners van een gemeente staan in de Basisregistratie Personen van die gemeente. Op
basis van de Wet Publieke Gezondheid heeft de GGD daar beschikking over voor de regio
Kennemerland. De computer heeft uit die Basisregistratie Personen willekeurig de namen en
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adressen gekozen van ruim 25.500 kinderen in de regio Kennemerland, in de leeftijd van 4
maanden t/m 11 jaar. Uw kind is er daar één van.
17. Hoe komen jullie aan mijn e-mail adres?
We hebben uw e-mailadres uit uw dossier bij de jeugdgezondheidszorg van GGD
Kennemerland. Wij benaderen u alleen per e-mail als u bij de jeugdgezondheidszorg
toestemming heeft gegeven dat de GGD uw e-mailadres mag gebruiken om u te benaderen.
Is uw kind tussen de 0-4 jaar en bent u niet woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer?
Dan is JGZ Kennemerland verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van uw kind. In
dat geval is uw e-mailadres niet bekend bij ons bekend. JGZ Kennemerland verstrekt namelijk
geen e-mailadressen aan GGD Kennemerland.
18. Wat gebeurt er met de adresgegevens die in jullie bezit zijn?
De antwoorden op de vragenlijst worden door onderzoeksbureau I&O Research in een apart
gegevensbestand opgeslagen en verwerkt, dus zonder namen en adressen. Uiterlijk drie
maanden nadat het gegevensbestand aan de GGD is opgeleverd, vernietigt
onderzoeksbureau I&O Research alle namen en adressen.
19. Hoe zit het met de privacy van mijn kind?
Wij vinden de privacy van u en uw kind erg belangrijk. Uw antwoorden worden vertrouwelijk
behandeld en verwerkt. Ze worden in een apart bestand opgeslagen en verwerkt, dus zonder
uw naam en adres. In de rapportages over het onderzoek zijn persoonsgegevens niet te
herkennen. De resultaten zijn daarmee volledig anoniem en niet herleidbaar tot personen.
De gegevens worden op groepsniveau gepresenteerd, bijvoorbeeld welk percentage van de
kinderen in een bepaalde gemeente onvoldoende beweegt.
20. Kunnen mijn gegevens na het invullen van de vragenlijst worden ingezien, gewijzigd of
verwijderd?
Dit is alleen mogelijk voor 15 mei 2022 én indien u nog beschikt over uw inloggegevens. U
kunt hiervoor contact opnemen met de helpdesk van I&O Research. De helpdesk is
telefonisch bereikbaar via 0800-0191 (gratis), op maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 17.00
uur. U kunt ook mailen naar helpdesk@ioresearch.nl (graag onder vermelding van
‘Kindermonitor GGD Kennemerland’) of whatsappen naar 06-86826208.
Zonder uw inloggegevens is het voor I&O Research niet mogelijk om u als persoon in het
databestand te identificeren, omdat er verder geen direct identificerende kenmerken
worden geregistreerd. Na 15 mei 2022 verwijdert I&O Research de inloggegevens waardoor
het niet meer mogelijk is om u te identificeren. Voor meer informatie over uw rechten, kunt
u de Privacyverklaring van het onderzoek raadplegen. Deze vindt u op
www.ggdkennemerland.nl/Kindermonitor.
21. Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
Uiteraard voldoet de GGD met de Kindermonitor 2022 aan de AVG wet- en regelgeving. In dit
onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen
tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Een voorbeeld hiervan is het
gebruik van een beveiligde website waar u de vragenlijst kunt invullen.
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22. Hoe veilig is het systeem dat wordt gebruikt voor de vragenlijst?
De vragenlijst is geprogrammeerd door het onderzoeksbureau I&O Research (ISO 27001
gecertificeerd). De vragenlijst wordt gehost bij Artax op een ISO 27001 gecertificeerde,
server. De beveiliging van de server wordt regelmatig getest met een pen & hacktest die een
gespecialiseerde, externe partij uitvoert. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en
geen kwetsbaarheden heeft. GGD Kennemerland heeft daarnaast een
verwerkersovereenkomst gesloten met I&O Research.
23. Wat gebeurt er met mijn vragenlijst als ik hem heb ingevuld?
De vragenlijsten worden ingevuld in de beveiligde omgeving van het onderzoeksbureau I&O
Research. Er zijn strikte regels voor hoe er met uw naam en adresgegevens wordt omgegaan
tijdens het onderzoek. Uw antwoorden worden in een apart bestand opgeslagen en
verwerkt, zonder uw naam en adres. Na afloop van de gegevensverzameling levert I&O
Research alléén het bestand met de ingevulde vragenlijsten aan aan GGD Kennemerland, die
het gegevensbestand verder beheert en analyseert. Ook dit gebeurt in een beveiligde
omgeving. Alleen de onderzoekers van de GGD hebben toegang tot dit bestand.
24. Kunnen anderen zien wat ik heb ingevuld?
Uw antwoorden op de vragenlijst worden in een apart gegevensbestand opgeslagen en
verwerkt, zonder uw naam en adres. Uw antwoorden worden alleen voor statistieken
gebruikt. Geen enkele andere organisatie kan toegang eisen tot de gegevens. De
onderzoeksresultaten worden op groepsniveau gepresenteerd, bijvoorbeeld welk percentage
van de kinderen in een bepaalde gemeente onvoldoende beweegt. De resultaten zijn
daarmee volledig anoniem en niet herleidbaar tot personen.
25. Hoe kan het dat ik een herinnering krijg?
Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we één of zo nodig twee
herinneringen. Er zijn strikte regels voor hoe er met uw naam en adresgegevens wordt
omgegaan tijdens het onderzoek. Ook bij het versturen van een herinneringsbrief. Daarbij
wordt gekeken of de inlogcode die u per brief heeft gehad, al gebruikt is om de vragenlijst
volledig in te vullen. Is dit nog niet gebeurd, dan ontvangt u een herinneringsbrief. Het kan
zijn dat u een herinnering van ons krijgt terwijl u de vragenlijst al heeft ingevuld. Er zit
namelijk een week tijd tussen het gereedmaken van de herinneringen en de dag dat u de
herinnering in de brievenbus krijgt. Waarschijnlijk heeft u de vragenlijst ingevuld nadat de
herinneringen zijn klaar gemaakt voor verzending. Uiterlijk drie maanden na oplevering van
het gegevensbestand aan de GGD, vernietigt onderzoeksbureau I&O Research alle namen en
adressen.
Meer informatie over privacy vindt u op www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor. Daar staat ook de
privacyverklaring, waarin u meer kunt lezen over uw rechten.

HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST
26. Hoe moet ik de vragenlijst invullen?
Om de vragenlijst te starten gaat u naar www.startvragenlijst.nl/ggd. Heeft u geen
uitnodiging gehad? Ga dan naar www.startvragenlijst.nl/kennemerland. Er zijn geen goede of
foute antwoorden op de vragen, het gaat om uw antwoorden en uw ervaringen in de rol van
ouder/verzorger van uw kind. Bij vragen waarop u één antwoord mag geven, selecteert u het
antwoord dat het meest op uw kind van toepassing is. Als u bij een vraag meerdere
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antwoorden kunt geven, staat dit bij de vraag vermeld. U kunt dan meerdere antwoorden
aanvinken.
27. Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. De invultijd verschilt sterk per
persoon en is mede afhankelijk van de leeftijd van uw kind.
28. Kan ik de vragenlijst ook op mijn tablet, iPad of mobiele telefoon invullen?
Ja, de vragenlijst is geschikt om in te vullen op uw tablet, iPad, mobiele telefoon en
computer.
29. Kan ik de vragenlijst ook schriftelijk invullen?
Nee, u kunt de vragenlijst alleen online invullen.
30. Mag ik de vragenlijst door iemand anders laten invullen?
Nee, het is belangrijk dat juist u als ouder(s)/verzorger(s) de vragenlijst invult.
Vanzelfsprekend mag iemand anders u wel helpen bij het invullen van de vragenlijst.
31. Mag ik de vragenlijst over een ander kind invullen?
Nee, het is belangrijk dat u de vragenlijst invult voor het kind dat bij het adres bovenin de
brief staat. Uw kind is tenslotte degene die door de computer willekeurig is uitgekozen om
deel te nemen aan het onderzoek. Als er vragen zijn die niet op uw kind van toepassing zijn,
vragen we u om deze toch in te vullen met het antwoord dat het beste bij uw kind past. Ook
deze informatie is waardevol voor ons.
32. Kan ik een extra inlogcode krijgen voor mijn andere kind(eren)?
Nee, wij maken gebruik van een steekproef. Dat betekent dat een deel van de kinderen in
Kennemerland wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De computer heeft
deze kinderen willekeurig gekozen. Samen vormen zij een afspiegeling van de jongste jeugd
in Kennemerland.
33. Kan ik de vragenlijst ook later invullen?
Dat kan, u hoeft de vragenlijst niet meteen in te vullen. U kunt de vragenlijst tot en met 15
mei invullen. Als u wacht met invullen, krijgt u wel een herinnering thuisgestuurd.
34. De website doet het niet
Het adres www.startvragenlijst.nl/ggd kunt u het beste intypen in de adresbalk boven in uw
scherm. Als u het adres intypt in Google of een andere zoekmachine komt u niet direct op de
website terecht. U dient dan het eerste zoekresultaat aan te klikken (startvragenlijst.nl | zegt
u ’t maar, interview-unit.nl) en daar vervolgens de link naar het onderzoek te openen.
35. Ik kan niet inloggen.
Misschien staat de Caps Lock aan of zijn er in de inlogcode hoofdletters in plaats van kleine
letters gebruikt, of andersom.
36. Kan ik voor een tweede keer inloggen?
Ja, u kunt voor een tweede keer inloggen, maar alleen als u de vragenlijst nog niet volledig
heeft ingevuld en verstuurd én als u uw inlogcode nog heeft. Wanneer u opnieuw inlogt,
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komt u in de vragenlijst terecht waar u was gebleven met invullen. Heeft u ook een
persoonlijke link per e-mail gehad? Let dan op: de inlogcode die u per post heeft ontvangen,
is niet hetzelfde als de persoonlijke link die u per e-mail heeft ontvangen. Was u gestart met
de vragenlijst via de link in de e-mail? Gebruik die dan opnieuw. Indien u de inlogcode uit de
brief heeft gebruikt, gebruikt u die opnieuw.
37. Kan ik tussentijds stoppen met het invullen van de digitale vragenlijst?
Ja, u kunt tussentijds stoppen. U kunt de computer uitzetten en op een ander moment
verder gaan. Het programma onthoudt waar u gebleven bent. U heeft wel weer uw
persoonlijke inlogcode nodig om in de vragenlijst te komen. Heeft u ook een persoonlijke link
per e-mail gehad? Let dan op: de inlogcode die u per post heeft ontvangen, is niet hetzelfde
als de persoonlijke link die u per e-mail heeft ontvangen. Was u gestart met de vragenlijst via
de link in de e-mail? Gebruik die dan opnieuw. Indien u de inlogcode uit de brief heeft
gebruikt, gebruikt u die opnieuw. Heeft u geen uitnodiging gehad en dus geen inlogcode?
Dan kunt u niet tussentijds stoppen met het invullen van de vragenlijst en raden we aan om
deze in één keer in te vullen.
38. Ik ben mijn inlogcode en/of persoonlijke QR-code kwijt. Wat nu?
U kunt uw inlogcode opvragen bij de helpdesk. U kunt telefonisch contact met hen opnemen
via 0800-0191 (gratis; maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur) of mailen naar
helpdesk@ioresearch.nl (o.v.v. ‘Kindermonitor GGD Kennemerland’). U kunt ook wachten op
de herinneringsbrief of herinneringse-mail die na ongeveer 3 weken wordt verstuurd. Hierin
staan nogmaals uw inlogcode en persoonlijke QR-code.
39. Ik heb moeite met lezen, schrijven en/of de Nederlandse taal. Wat nu?
Misschien kunt u een familielid, vriend(in) of iemand anders uit uw omgeving vragen u te
helpen bij het invullen van de vragenlijst. Het is dan wel belangrijk dat u zelf de antwoorden
geeft, want het gaat om uw antwoorden en uw ervaringen. Mocht er niemand in uw
omgeving zijn om u te helpen bij het invullen, kunt u contact opnemen met de helpdesk. Zij
kunnen u helpen om de vragenlijst in te vullen. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0800-0191
(gratis; maandag t/m zaterdag 9.00-17.00 uur).
40. Ik wil bepaalde vragen niet beantwoorden. Wat nu?
Als u een vraag echt niet wilt beantwoorden, kunt u hem overslaan. Wel is het zo dat hoe
meer vragen u beantwoordt, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek zijn. Met
meer betrouwbare resultaten kunnen de gemeenten, scholen en jeugdorganisaties beter
besluiten aan welke voorzieningen en activiteiten zij geld zullen besteden. Bij al uw
antwoorden is uw privacy gewaarborgd.
41. Kan ik terug naar de vorige vraag?
U kunt terug naar een vorige vraag door onderaan de vraag op het pijltje naar links te
klikken. De antwoorden die u al gegeven heeft, worden automatisch opgeslagen.
42. Ik krijg een herinnering, maar heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?
Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we één of zo nodig twee
herinneringen. Er zit een week tijd tussen het gereedmaken van de herinneringen en de dag
dat u de herinnering in de brievenbus krijgt. Waarschijnlijk heeft u de vragenlijst ingevuld
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nadat de herinneringen zijn klaar gemaakt voor verzending. U hoeft hier niet over te bellen
en u kunt de herinnering weggooien.

ONDERWERPEN IN DE VRAGENLIJST
43. Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?
In de vragenlijst komen vragen aan bod over de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven,
voeding, beweging, gedrag en ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind.
Daarnaast worden ouders gevraagd naar hun opvoedingsstijl en de sociale steun die ze bij de
opvoeding ervaren van familie, vrienden of buren.
44. Waarom willen jullie (mijn) opleidingsniveau weten?
Gemeenten willen graag weten in hoeverre er verschillen zijn in gezondheid tussen kinderen.
Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde
groepen kinderen. Daarom bevat de vragenlijst een aantal vragen over uw
achtergrondkenmerken, waaronder uw opleidingsniveau.
45. Valt ‘spelen in de tuin’ ook onder buiten spelen?
Dat verschilt per vraag. Bij de vragen over hoe vaak en hoe lang uw kind buiten speelt, wordt
óók spelen in de tuin bedoeld. Bij de vraag over mogelijke belemmeringen voor uw kind om
in de buurt buiten de spelen gaat het over spelen in de buurt, dus niet in de eigen tuin.
46. Waarom worden light dranken niet meegerekend bij dranken met suiker?
De vragen over zoete drankjes worden gesteld om inzicht te krijgen in hoeveel suiker
kinderen binnenkrijgen. In light dranken wordt (een deel van) de suiker vervangen door
zoetstoffen. Light dranken bevatten daardoor geen of veel minder suiker dan reguliere
frisdranken en daarom vragen we u deze niet mee te rekenen bij dranken met suiker.
47. Ik wil graag info over één of meerdere onderwerpen uit de vragenlijst. Kan dat?
Ja, dat kan. Wanneer u klaar bent met het invullen van de vragenlijst, krijgt u een pagina te
zien met websites waar veel informatie te vinden is over verschillende gezondheidsthema’s.
Mocht u op de websites niet kunnen vinden wat u zoekt, dan kunt u uw vraag mailen naar
epi@ggdkennemerland.nl.

AFMELDEN
48. Ik wil of kan niet meedoen
Het is mogelijk dat u de vragenlijst niet wilt of kunt invullen. U kunt zich dan afmelden door
contact op te nemen met de helpdesk. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0800-0191 (gratis;
maandag t/m zaterdag 9.00-17.00uur). U kunt ook mailen naar helpdesk@ioresearch.nl
(o.v.v. ‘Kindermonitor GGD Kennemerland’).
49. Degene aan wie de uitnodiging is gericht, is verhuisd. Wat nu?
Wilt u alstublieft ‘retour afzender’ op de envelop schrijven en deze weer op de bus doen
(postzegel niet nodig)? Wij kunnen u helaas niet beloven dat u geen herinnering meer zult
ontvangen. Mogelijk zijn de herinneringsbrieven al klaar gezet voor verzending.
50. Ik ben kortgeleden verhuisd/ga binnenkort verhuizen. Kan ik de vragenlijst invullen?
Ja, dat zouden we erg op prijs stellen. Wij vragen u dan wel om uw ‘oude’ postcode in te
vullen, zodat uw antwoorden nog meegenomen kunnen worden in de resultaten voor de
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gemeente.
51. Ons kind is overleden. Hoe kan het dat zij/hij nog post van de GGD ontvangt?
Onze excuses hiervoor. De brief had niet aan hem/haar verzonden mogen worden. De fout is
ontstaan doordat er enige tijd zit tussen het selecteren van namen en adressen uit de
Basisregistratie Personen en het versturen van de uitnodiging/herinnering.

PRIJSVERLOTING
52. Hoe kan ik mee doen met de prijsverloting?
Er worden Intertoys cadeaubonnen verloot onder ouders die een uitnodiging hebben gehad
en de vragenlijst hebben ingevuld. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u
mee wilt doen aan de prijsverloting. Als u meedoet, gaat u ermee akkoord dat I&O Research
contact met u opneemt als u één van de prijswinnaars bent. I&O Research neemt contact op
met de prijswinnaars via het adres waar ook de uitnodigingsbrief voor dit onderzoek naartoe
is gestuurd.
53. Wanneer worden de winnaars bekend gemaakt?
Eind mei / begin juni krijgen de winnaars persoonlijk bericht op het adres waar ook de
uitnodigingsbrief voor dit onderzoek naartoe is gestuurd. Deze adresgegevens worden in een
apart bestand opgeslagen, los van de antwoorden die eerder in de vragenlijst zijn gegeven.

PANEL
54. Wat is het Panel?
Het Panel bestaat uit een groep inwoners (19 jaar en ouder) van Kennemerland die we
ongeveer 4 keer per jaar uitnodigen om een korte vragenlijst in te vullen over diverse
onderwerpen die met gezondheid te maken hebben. Bijvoorbeeld over de sportfaciliteiten in
uw buurt of uw behoefte aan opvoedingsondersteuning. Het Panel is bedoeld om inzicht te
krijgen in de meningen, ervaringen en behoeften van inwoners over diverse aan gezondheid
gerelateerde onderwerpen. Met die informatie kunnen GGD Kennemerland, gemeenten en
andere professionals gericht activiteiten organiseren om de gezondheid van de inwoners in
regio Kennemerland te verbeteren. Het Panel vormt een aanvulling op de andere soorten
onderzoeken die team Epidemiologie van GGD Kennemerland uitvoert, zoals de
Kindermonitor. Deelname aan het panel is vrijwillig. U kunt bij elk nieuw onderzoek zelf
beslissen of u mee wilt doen of niet, en kunt zich op elk moment afmelden voor het panel.
Kijk voor meer informatie over het panel op www.ggdkennemerland.nl/panel Daar zijn ook
de antwoorden te vinden op veel gestelde vragen over het panel.
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