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Algemeen 

Waarom doen we dit onderzoek? 

In de Wet Publieke Gezondheid staat dat de gemeente allerlei taken en 

verantwoordelijkheden heeft met betrekking tot de volksgezondheid. Zo moet elke 

gemeente inzicht hebben in de gezondheid en welzijn van haar inwoners. De GGD 

doet dat voor de gemeente en verzamelt deze gegevens via deze vragenlijst. In de 

vragenlijst staan vragen over gezondheid, leefstijl en woonomgeving. Elke gemeente 

gebruikt de resultaten uit deze vragenlijsten om gezondheidsbeleid ten aanzien van 

0- t/m 11-jarige kinderen te bepalen. (Bijvoorbeeld: passen de voorzieningen in de 

gemeente bij wat ouders en kinderen nodig hebben om gezond te kunnen leven? Zijn 

er veranderingen vergeleken met de resultaten uit de vragenlijsten van vier jaar 

geleden? Verschillen gemeentes onderling van elkaar?) Kortom, met de gegevens uit 

deze vragenlijst kunnen de gemeenten en de GGD gericht activiteiten ondernemen 

om de gezondheid en het welzijn van kinderen te verbeteren.  

 

In dit filmpje wordt kort wordt uitgelegd wat het doel is van dit onderzoek. 

https://www.startvragenlijst.nl/ggdbrabant/Animatie_GGD.mp4
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Wie zijn de betrokken partijen?  

De Kindmonitor 2021 wordt uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart 

voor Brabant en GGD West-Brabant in samenwerking met het onderzoeksbureau I&O 

Research.  

 

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? 

De verzamelde gegevens worden verwerkt door onderzoekers van de GGD. Uw 

gemeente krijgt de resultaten van het onderzoek. Deze gegevens worden gebruikt 

als basis voor het jeugd- en gezondheidsbeleid van uw gemeente. De gemeente en 

de GGD kunnen bovendien met de resultaten gericht activiteiten organiseren om 

kinderen zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien. 

De resultaten van dit onderzoek zullen medio 2022 voor iedereen te raadplegen zijn 

via www.brabantscan.nl. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens 

gepresenteerd van de totale groep kinderen waarover een vragenlijst is ingevuld 

en van subgroepen, zoals jongens en meisjes. De resultaten zijn niet herleidbaar tot 

één kind. 

 

In dit filmpje wordt kort wordt uitgelegd wat het doel is van dit onderzoek. 

Moet ik toestemming geven voor deelname aan het onderzoek? 

Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig. Door het invullen (en opsturen) van 

de vragenlijst geven deelnemers aan dat zij toestemming verlenen voor het 

verwerken van de gegevens.  

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek? 

Nee, deelname aan het onderzoek is vrijwillig. We stellen het wel zeer op prijs. Uw 

deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente 

haar beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de 

inwoners.  

http://www.brabantscan.nl/
https://www.startvragenlijst.nl/ggdbrabant/Animatie_GGD.mp4
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Kan ik me achteraf terugtrekken uit het onderzoek? 

Ja, het is mogelijk om u achteraf terug te trekken uit het onderzoek. Dit kan tot en 

met 21 december 2021. We kunnen dan uw inlogcode of postcode en huisnummer 

gebruiken om uw antwoorden op de vragenlijst te verwijderen.  

 

Neem contact op met de I&O helpdesk: 0800-0191 (gratis), of 

helpdesk@ioresearch.nl. Onder vermelding van uw inlogcode of uw postcode en 

huisnummer kunt u uw toestemming intrekken. 

Met mijn kind gaat alles goed, kan ik nu ook de vragenlijst invullen? 

Ja, heel graag! We streven er in dit onderzoek naar om een goed overzicht te krijgen 

van alle 0- t/m 11-jarigen in de gemeente, dus niet alleen van kinderen waarmee het 

niet goed gaat. Het zou jammer zijn als kinderen waar het goed mee gaat niet zouden 

meedoen, omdat dit de resultaten zou kunnen beïnvloeden. Wij denken dan dat het 

met heel veel kinderen slecht gaat, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. 

Ik zou ook graag willen meedoen aan het onderzoek, maar ik heb 

geen brief ontvangen. Wat kan ik doen? 

Als u geen brief heeft ontvangen voor uw kind(eren) dan behoort u niet tot de 

geselecteerde deelnemers. De computer heeft uit het bevolkingsregister van de 

gemeente willekeurig namen en adressen van kinderen geselecteerd die aan het 

onderzoek kunnen meedoen. De geselecteerde kinderen vormen samen een 

doorsnee van de totale gemeente. Daarom mogen alleen deze ouders/verzorgers een 

vragenlijst invullen. Het kan zijn dat u meerdere kinderen heeft. Wij verzoeken u 

vriendelijk om de vragenlijst in te vullen over het kind dat bovenaan de brief vermeld 

staat.  

Mag de vragenlijst ook over een ander kind worden ingevuld?  

Nee, het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld over het kind dat in de 

uitnodigingsbrief wordt genoemd. De geselecteerde kinderen vormen samen een 

doorsnee van de totale gemeenten. Kinderen die niet zijn geselecteerd ontvangen 

ook geen uitnodiging en kunnen niet deelnemen aan het onderzoek.  

mailto:helpdesk@ioresearch.nl
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Kan ik terug naar de vorige vraag? 

U kunt terug naar een vorige vraag door op 'vorige' te klikken. Zo kunt u eerder 

ingevulde antwoorden aanpassen. De antwoorden die u al gegeven heeft, worden 

automatisch opgeslagen. 

 

Halverwege gestopt, wat nu? 

Als het invullen is afgebroken door een computerstoring of omdat uw pagina is 

verlopen, kunt u meteen weer beginnen als u opnieuw inlogt. De antwoorden die u 

al heeft ingevuld zijn dan automatisch bewaard. U kunt weer verder gaan met de 

vraag waar u gebleven was. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te  

vullen. 

Waarom krijg ik een herinneringsbrief?  

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we één of zo nodig twee 

herinneringen. Er zijn strikte regels voor hoe er met de naam en adresgegevens van 

uw kind tijdens het onderzoek wordt omgegaan. Ook bij het versturen van een 

herinneringsbrief. Daarbij gebruiken we een inlogcode die iedere deelnemer heeft 

gekregen om de vragenlijst digitaal in te vullen. Ouders van kinderen die de 

vragenlijst niet of niet volledig hebben ingevuld krijgen een herinneringsbrief. Drie 

maanden na afronding van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.  

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe 

kan dat? 

Waarschijnlijk heeft u de vragenlijst ingevuld nadat de herinneringsbrieven zijn klaar 

gemaakt voor verzending met de post. U hoeft de GGD hier niet over te bellen en u 

kunt de herinnering weggooien. Het kan ook zijn dat u een herinnering hebt 

ontvangen, terwijl u wel reeds bent gestart met de vragenlijst maar deze nog niet 

hebt afgerond. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst verder wilt 

invullen en afronden. Als u opnieuw inlogt kunt u direct verder gaan bij de vraag 

waar u gebleven was.  

Ik ben de antwoordenvelop kwijt. Wat nu? 

U kunt de vragenlijst zonder postzegel versturen naar het volgende adres: 
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I&O Research 

Antwoordnummer 1104 

7500 VB Enschede 

Maak ik door mee te doen kans op een beloning? 

Elke invuller maakt kans op een beloning. Na het versturen van de digitale vragenlijst 

ziet u direct of u een bol.com bon heeft gewonnen of dat u dit bedrag schenkt aan 

een goed doel. Als u schriftelijk meedoet en u wilt kans maken op een bol.com bon 

of een schenking aan een goed doel, dan vult u uw e-mailadres in.  

Ik heb nog een andere vragenlijst ontvangen van de GGD, wat nu? 

Het is mogelijk, als u kind(eren) heeft in de leeftijd van 5/6 en/of 10/11 jaar, dat u 

dit najaar nog een vragenlijst van ons heeft ontvangen of nog een vragenlijst van 

ons krijgt. Deze vragenlijst hangt samen met het gezondheidsonderzoek van uw 

zoon/dochter op de basisschool. Dit onderzoek staat los van deze Kindmonitor. 

Helaas kunnen wij niet voorkomen dat deze onderzoeken gelijktijdig lopen. We 

zouden het fijn vinden als u wilt meewerken aan beide onderzoeken.  

 

Privacy 

Hoe wordt er met mijn privacy omgegaan?  

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is 

onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald. Er zijn 

verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te 

beschermen. De wet bepaalt dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden 

gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. 

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit 

onderzoek? Kijk dan naar de privacyverklaring. 

Worden mijn gegevens vertrouwelijk behandeld?  

Ja. Uw antwoorden behandelen we uiteraard zeer vertrouwelijk. In dit 

gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene 

https://www.startvragenlijst.nl/ggdbrabant/Privacyverklaring_kindmonitor_IO.pdf
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Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Dat betekent dat de 

verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De naam- 

en adresgegevens van uw kind worden niet gekoppeld aan uw antwoorden en worden 

drie maanden na het onderzoek vernietigd.  

 

Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de resultaten van het 

onderzoek worden alleen maar gegevens gepresenteerd van de totale groep kinderen 

waarover vragenlijsten zijn ingevuld en van subgroepen, zoals bijvoorbeeld jongens 

en meisjes. Uw persoonlijke antwoorden worden niet openbaar gemaakt. 

 

De naam en het adres van uw kind staan niet in de vragenlijst.  

Wij gebruiken de inlogcodes en codes op de papieren vragenlijsten om te bepalen 

welke deelnemers de vragenlijst nog niet hebben ingevuld en een herinnering krijgen. 

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit 

onderzoek? Kijk dan naar de privacyverklaring. 

Hoe komen jullie aan de naam en het adres van mijn kind? 

Alle kinderen van een gemeente staan geregistreerd in het systeem van de 

Jeugdgezondheidszorg binnen de GGD. De computer heeft uit dit systeem willekeurig 

namen en adressen van kinderen gekozen, waaronder de naam en het adres van uw 

kind. Het is toeval dat u uitgenodigd bent. 

Wat gebeurt er met de adresgegevens die in jullie bezit zijn? 

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende 

maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Drie maanden na afronding 

van het onderzoek worden alle namen en adressen vernietigd. Wilt u meer weten 

over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Kijk dan 

naar de privacyverklaring. 

Wat gebeurt er met mijn e-mailadres? 

U kunt zich na het invullen van de vragenlijst aanmelden voor ons gezondheidspanel 

door uw e-mailadres achter te laten. U verplicht zich hiermee tot niets. U kunt op elk 

gewenst moment besluiten om niet verder deel te nemen. Uw e-mailadres zal ook 

https://www.startvragenlijst.nl/ggdbrabant/Privacyverklaring_kindmonitor_IO.pdf
https://www.startvragenlijst.nl/ggdbrabant/Privacyverklaring_kindmonitor_IO.pdf
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alleen voor dit doeleinde worden gebruikt en wordt niet gekoppeld aan uw 

antwoorden op de vragenlijst. Als u kans wilt maken op een bol.com bon, dan vragen 

wij ook uw e-mailades. Deze wordt dan alleen gebruikt om de Bol.com bon naar u te 

kunnen sturen. 

Weten anderen wat ik heb ingevuld? 

Wij gebruiken de naam en adres van uw kind alleen voor het versturen van de 

uitnodiging en voor de herinneringen. Het bestand met namen en adressen wordt 

niet gekoppeld aan de antwoorden en wordt na afloop vernietigd. De resultaten van 

het onderzoek gaan ook alleen over de totale groep van 0 t/m 11 jarigen of over 

subgroepen, zoals jongens of meisjes. Het gaat dus niet om uw kind persoonlijk. Uw 

antwoorden worden niet openbaar gemaakt. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan 

met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Kijk dan naar de 

privacyverklaring. 

Zijn mijn gegevens goed beveiligd? 

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Dit onderzoek wordt 

door de GGD’en in Noord-Brabant uitgevoerd in samenwerking met 

onderzoeksbureau I&O Research in Enschede. Via de inlogpagina komt u terecht op 

de afgeschermde pagina van I&O Research. Hier kunt u veilig uw antwoorden geven 

op de vragen die we stellen. Voor anderen is het onmogelijk om op deze pagina te 

komen. 

 

De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit 

onderzoek gebruikt. Om de gegevens te beveiligen hebben we allerlei maatregelen 

genomen. De gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen. 

Anderen kunnen hier niet bij.  

Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld? 

Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. De computer kan zien of 

u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Bij de schriftelijke vragenlijst staat een 

barcode op. Deze wordt ingelezen door de computer. Die barcodes en inlogcodes 

worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde kinderen voor het 

https://www.startvragenlijst.nl/ggdbrabant/Privacyverklaring_kindmonitor_IO.pdf
https://www.startvragenlijst.nl/ggdbrabant/Privacyverklaring_kindmonitor_IO.pdf
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onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel herinneringsbrieven verzonden. 

Zonder de codes zouden we iedereen een herinnering moeten sturen.  

 

De antwoorden die u op de vragenlijst invult, worden losgekoppeld van uw naam- en 

adresgegevens. Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de 

resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale 

groep 0 t/m 11 jarigen en van subgroepen, zoals bijvoorbeeld jongens en meisjes. 

Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd. 

 

Afmelden 

Ik wil of kan niet meedoen, wat kan ik doen? 

Het is mogelijk dat u als ouder/verzorger de vragenlijst voor uw kind niet wilt of kunt 

invullen. Is er een andere ouder/verzorger die dit wel wil of kan doen? Als beide 

ouders/verzorgers de lijst niet willen/kunnen invullen, kunt u zich afmelden. Dit kunt 

u doen door telefonisch of via de mail contact op te nemen met de I&O helpdesk: 

0800-0191 (gratis), of helpdesk@ioresearch.nl. Onder vermelding van uw inlogcode 

of uw postcode en huisnummer kunt u zich afmelden voor het onderzoek. 

Als u zich heeft afgemeld dan kunnen wij u van de lijst af halen en ontvangt u van  

ons geen herinneringen (meer). 

Ik ben al begonnen, maar wil de vragenlijst niet afmaken, wat nu? 

U kunt te allen tijde stoppen met de vragenlijst. Indien u geen herinnering meer wilt 

ontvangen kunt u zich afmelden. Dit kunt u doen door telefonisch of via de mail 

contact op te nemen met de I&O helpdesk: 0800-0191 (gratis), of 

helpdesk@ioresearch.nl. Onder vermelding van uw inlogcode of uw postcode en 

huisnummer kunt u zich afmelden voor het onderzoek. 

mailto:helpdesk@ioresearch.nl
mailto:helpdesk@ioresearch.nl
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De aangeschreven ouders/verzorgers van het kind wonen niet meer 

op dit adres. Wat kan ik doen? 

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen is het mogelijk dat u een 

lijst heeft ontvangen voor de ouders/verzorgers van een kind die niet meer op dit 

adres wonen. Om te voorkomen dat de GGD u nog herinneringen stuurt om de 

vragenlijst in te vullen, willen wij u vragen of de aangeschreven ouders/verzorgers 

van het kind af wilt melden.  Dit kunt u doen door telefonisch of via de mail contact 

op te nemen met de I&O helpdesk: 0800-0191 (gratis), of helpdesk@ioresearch.nl. 

Onder vermelding van uw inlogcode of uw postcode en huisnummer kunt u zich 

afmelden voor het onderzoek. 

De aangeschreven ouders/verzorgers van het kind zijn (tijdelijk) 

afwezig. Wat nu? 

De vragenlijst kan tot en met 21 december worden ingevuld. Mochten de 

ouders/verzorgers van het kind vóór die tijd nog wel aanwezig zijn dan kan hij/zij de 

vragenlijst nog wel invullen.  

Als de ouders/verzorgers van het kind voor die tijd niet aanwezig zijn willen wij u 

vragen om deze af te melden. Dit kunt u doen door telefonisch of via de mail contact 

op te nemen met de I&O helpdesk: 0800-0191 (gratis), of helpdesk@ioresearch.nl. 

Onder vermelding van uw inlogcode of uw postcode en huisnummer kunt u zich 

afmelden voor het onderzoek. 

mailto:helpdesk@ioresearch.nl
mailto:helpdesk@ioresearch.nl

