gezondheidsenquête
Woensdag 17 Januari 2018

Inhoud
1)

Al vanaf 2 jaar gescreend op geestelijke gezondheid Het Belang van Limburg - 17 Jan. 2018 - Pagina 13
hasselt Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) stuurt vanaf vandaag bijna 200 enquêteurs uit
om in het hele land Belgen te bevragen over hun gezondheid. Voor het eerst polst de gezondheidsenquête ook
naar de geestelijke gezondheid van kinderen. “De psychische problemen bij jongvolwassenen nemen al jaren toe,
maar wellicht beginnen die al eerder.”

2)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

3)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

4)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

5)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

6)

Gesundheit und Lebensstil im Fokus Grenz Echo - 17 Jan. 2018 - Pagina 5
In diesem Monat startet die große Umfrage zu Gesundheit und Lebensstil der Belgier. Sie wird das ganze Jahr über
in den drei Regionen des Landes durchgeführt. Befragt werden auch Einwohner in den neun deutschsprachigen
Gemeinden.

7)

Al vanaf 2 aar gescreend op geestelijke gezondheid Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 11
Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) stuurt vanaf vandaag bijna 200 enquêteurs uit om in het
hele land Belgen te bevragen over hun gezondheid. Voor het eerst polst de gezondheidsenquête ook naar de
geestelijke gezondheid van kinderen. “De psychische problemen bij jongvolwassenen nemen al jaren toe, maar
wellicht beginnen die al eerder.”

8)

Voor het eerst ook kinderen gescreend op mentale toestand Gazet van Antwerpen - 17 Jan. 2018 - Pagina
10
Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) stuurt vanaf vandaag bijna tweehonderd enquêteurs uit
om in het hele land Belgen te bevragen over hun gezondheid. De gezondheidsenquête is een gigantische operatie,
waarbij voor het eerst ook naar de geestelijke gezondheid van kinderen wordt gepolst. “De psychische problemen
bij jongvolwassenen nemen al jaren toe, maar wellicht beginnen die al eerder.”

Page 1/13 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

9)

Belgier werden nach ihrer Gesundheit befragt Grenz Echo - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
Noch in diesem Monat will das Wissenschaftliche Institut für Volksgesundheit (ISP) und StatBel (Statistics Belgium)
mit einer Umfrage zu Gesundheit und Lebensstil der Belgier beginnen. Für die alle fünf Jahre durchgeführte
Gesundheitsumfrage werden mehr als 10.000 Personen befragt. Auch in den neun deutschsprachigen Gemeinden
werden autorisierte „Interviewer“ unterwegs sein. Die ...

10)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

11)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

12)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

13)

Vlaanderen lanceert Gezondheidsenquête Het Laatste Nieuws - 17 Jan. 2018 - Pagina 11
Eind deze maand begint de Vlaamse overheid met een gezondheidsenquête. Dat gebeurt elke vijf jaar. Voor het
eerst zullen er nu mensen medisch onderzocht worden. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en StatBel
organiseren de enquête sinds 1997. Met de resultaten optimaliseert de overheid het gezondheidsbeleid. Er zullen
meer dan 10.000 mensen ...

14)

‘Slapen naast je telefoon kan kanker en onvruchtbaarheid veroorzaken’ Het Laatste Nieuws Knack - 17 Jan.
2018 - Pagina 39
‘Slapen naast je telefoon kan kanker en onvruchtbaarheid veroorzaken’, kopte Het Laatste Nieuws onlangs.
‘Bewijzen dat het gebruik van de mobiele telefoon tot kanker, mentale ziektes en afgenomen vruchtbaarheid kan
leiden, klinken steeds luider’, lazen we. ‘Daarom adviseert het Californische gezondheidsministerie de mobiele
telefoon ’s nachts op een veilige afstand ...

15)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

16)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

17)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018 - Pagina 1
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook
gepeild naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het
alarmerend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De
onderzoekers van het ...

18)

Nationale gezondheidsenquête: voor het eerst ook kinderen gescreend op mentale toestand Gazet van
Antwerpen - 17 Jan. 2018 - Pagina 0
Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) stuurt vanaf vandaag bijna tweehonderd enquêteurs uit
om in het hele land Belgen te bevragen over hun gezondheid.

19)

Landesweite Befragung über Gesundheit und Lebensstil Grenz Echo - 17 Jan. 2018 - Pagina 0
Im Januar beginnt eine landesweite Gesundheitsumfrage, in deren Rahmen mehr als 10.000 Bürger befragt werden
sollen. Die Umfrage wird auch in den neun deutschsprachigen Gemeinden durchgeführt. Illustrationsfoto: dpa

Page 2/13 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

Al vanaf 2 jaar gescreend op geestelijke gezondheid
Het Belang van Limburg - 17 Jan. 2018
Pagina 13
* Het Belang van Limburg : Noord, Zuid-Oost, West, Genk, Zuid-West, Oost, Hasselt

hasselt Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) stuurt vanaf vandaag bijna 200 enquêteurs uit om in het
hele land Belgen te bevragen over hun gezondheid. Voor het eerst polst de gezondheidsenquête ook naar de geestelijke
gezondheid van kinderen. “De psychische problemen bij jongvolwassenen nemen al jaren toe, maar wellicht beginnen die al
eerder.”
“Houdt uw kind rekening met de gevoelens van de anderen?” Of: “Is uw kind overactief?” Het zijn enkele van de vragen die
enquêteurs het komende jaar duizenden ouders zullen voorleggen. Ze maken deel uit van de zesde gezondheidsenquête van
het WIV. Meer dan 11.000 Belgen worden daarbij geïnterviewd over hun gezondheid én ze krijgen een vragenlijst van 36
pagina's onder de neus geschoven.
Voor het eerst zijn er ook vragen over de mentale toestand van kinderen, en wel vanaf de leeftijd van 2 jaar. Aanleiding is het
zorgwekkend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 dat kampt met psychische problemen. Bij jonge vrouwen was dat
bij de laatste enquête in 2013 liefst 40 procent, tegenover 'slechts' 32 procent in 2001. “Wellicht beginnen sommige van die
problemen al voor de leeftijd van 15 jaar”, zegt projectleider Stefaan Demarest van het WIV. Bij kinderen onder de 15 zijn het
de ouders die de vragen beantwoorden.
Het nieuwe luik is er gekomen op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Op dit moment
hebben we erg weinig gegevens over de geestelijke gezondheid van de kinderen en jongeren in ons land”, zegt haar
woordvoerder. “Omdat die richtinggevend kunnen zijn voor het beleid, grijpen we de nieuwe gezondheidsenquête aan om dit in
kaart te brengen.”
Een keuze die wordt toegejuicht door kinderpsychiater Binu Singh (UZ Leuven). “We weten uit onderzoek dat een kwart van de
elfjarigen zich ontevreden voelt over zijn leven, maar dat is een van de weinige gegevens die daarover bestaan”, zegt ze. “Ik
merk in de praktijk dat de druk op kinderen toeneemt. Wanneer ze even niet meer mee kunnen, uit zich dat sneller in gedrags-,
slaap- of eetproblemen.”
Zware boodschappentas
Het is slechts één van de nieuwigheden in de enquête. Zo zijn er ook voor het eerst vragen over gokverslaving en de
elektronische sigaret. En om de effecten van de vergrijzing beter in kaart te brengen, is er een module over kwetsbaarheid bij
ouderen. Of zij een zware boodschappentas kunnen dragen bijvoorbeeld, of de trap op kunnen zonder te rusten.
Ook nieuw is het medisch onderzoek dat bij 1.100 deelnemers wordt uitgevoerd. 24 verplegers zullen bloed- en urinestalen
nemen, de bloeddruk meten, enzovoort. “Veel mensen hebben geen idee dat ze bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte
hebben”, zegt Demarest. “Dat kunnen we nu in kaart brengen.” (jvc)
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In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het ...
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11
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In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
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In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11
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In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het ...
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11
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In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het ...
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11
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In diesem Monat startet die große Umfrage zu Gesundheit und Lebensstil der Belgier. Sie wird das ganze Jahr über in den drei
Regionen des Landes durchgeführt. Befragt werden auch Einwohner in den neun deutschsprachigen Gemeinden.
Seit 1997 organisieren das Wissenschaftliche Institut für Volksgesundheit (ISP) und StatBel (Statistics Belgium) alle fünf Jahre
diese umfassende Erhebung, um die gesundheitlichen Entwicklungen zu untersuchen und die spezifischen Bedürfnisse der
Bevölkerung in Bezug auf Pflege und Prävention zu ermitteln. Die in diesem Rahmen erhobenen Daten liefern den Behörden
aufgrund ihrer Bandbreite wichtige Anhaltspunkte für die Entwicklung einer bürgernahen Gesundheitspolitik.
Die Umfrage sammelt Informationen, die es ermöglichen, Gesundheitstrends und -schwankungen in der belgischen
Bevölkerung im Laufe der Zeit zu verfolgen. Zu diesem Zweck werden Daten über den Gesundheitszustand und das
Wohlbefinden, aber auch über andere Aspekte wie Drogenkonsum, die Inanspruchnahme verschiedener
Gesundheitsdienstleister, den Zugang zur Versorgung, altersbedingte Einschränkungen und Hilfestellungen für ältere
Menschen, Mund- und Zahngesundheit, Ernährungsgewohnheiten, Alkoholkonsum, körperliche Aktivität usw. erhoben.
Damit die Umfrageergebnisse verlässlich sind, müssen möglichst viele Personen befragt werden.
Die von der ISP durchgeführten Analysen dienen nicht nur zur Bestandsaufnahme, sondern zielen auch darauf ab, die
Regionen des Landes oder Bevölkerungsgruppen (nach Alter, Geschlecht, wirtschaftlichem oder sozialem Status, Umwelt) zu
ermitteln, die Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind.
Damit die Umfrageergebnisse verlässlich sind, muss eine möglichst große Anzahl von Personen befragt werden. Mehr als
10.000 Menschen werden im Laufe des Jahres befragt. Sie werden aus etwa 6.000 belgischen Haushalten, die in 158
Gemeinden des Landes offiziell gemeldet sind, nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Je nach Größe des Haushalts werden ein bis
vier Familienmitglieder auf Fragen eines zertifizierten professionellen Interviewers antworten. Die Teilnahme an dieser Studie
ist freiwillig. Aber es ist wichtig, dass die ausgewählten Personen sich auf die Befragung einlassen. Nur so erhält man
zuverlässige und repräsentative Ergebnisse. Diese Daten werden unter anderem dazu verwendet, die Wirksamkeit unseres
Gesundheitssystems zu verbessern, sowohl im Hinblick auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit als auch auf die
Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung.
Die Befragten müssen einen Fragebogen ausfüllen.
Haushalte, die für die Gesundheitsbefragung 2018 ausgewählt wurden, erhalten eine offizielle Einladung des ISP/StatBel und
eine Broschüre, in der die Ziele der Befragung und ihre praktische Umsetzung erläutert werden. Ein autorisierter StatBelInterviewer wird die zu Befragenden zwecks Terminabsprache kontaktieren. Er besucht die Betroffenen zu Hause. Unter
anderem muss ein Fragebogen ausgefüllt werden.
Einigen Personen wird angeboten, die Untersuchung in einem zweiten Schritt und, wenn sie dies wünschen, mit einer
häuslichen Untersuchung durch eine qualifizierte Krankenschwester fortzusetzen. Im Rahmen dieser
„Komplementäruntersuchung“ misst die Krankenschwester eine Reihe von Parametern wie Blutdruck, Taillenumfang oder
Greifkraft und entnimmt eine Blutprobe zur Bestimmung des Cholesterinspiegels. Es ist also eine Gelegenheit, einen kurzen
und kostenlosen Gesundheitscheck durchzuführen.
Die durch Befragung und Fragebogen erhobenen Daten der 10.000 Teilnehmer werden anonymisiert. Sie werden dann
statistisch vom ISP ausgewertet. Die wichtigsten Ergebnisse, wie z. B. beobachtete Trends, werden den Behörden auf
föderaler und regionaler Ebene mitgeteilt. Die ersten Schlussfolgerungen dieser neuen Gesundheitsstudie werden gegen Ende
2019 vorliegen.
Die Ergebnisse von Gesundheitserhebungen werden verwendet, um die Entwicklung einer Reihe von Gesundheitsproblemen in
der Bevölkerung zu beobachten und neue Bedürfnisse und Lücken zu identifizieren, die geschlossen werden müssen. Sie
helfen, gesundheitspolitische Entscheidungen zu treffen und ihre langfristigen Auswirkungen zu bewerten. (um)
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Gent gebonden
Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) stuurt vanaf vandaag bijna 200 enquêteurs uit om in het hele land
Belgen te bevragen over hun gezondheid. Voor het eerst polst de gezondheidsenquête ook naar de geestelijke gezondheid
van kinderen. “De psychische problemen bij jongvolwassenen nemen al jaren toe, maar wellicht beginnen die al eerder.”
“Houdt uw kind rekening met de gevoelens van de anderen?” Of: “Is uw kind overactief?” Het zijn enkele van de vragen die
enquêteurs het komende jaar duizenden ouders zullen voorleggen. Ze maken deel uit van de zesde gezondheidsenquête van
het WIV. Meer dan 11.000 Belgen worden daarbij geïnterviewd over hun gezondheid én ze krijgen een vragenlijst van 36
pagina's onder de neus geschoven.
Voor het eerst zijn er ook vragen over de mentale toestand van kinderen, en wel vanaf de leeftijd van 2 jaar. Aanleiding is het
zorgwekkend hoge aantal jongvolwassenen tussen 15 en 24 dat kampt met psychische problemen. Bij jonge vrouwen was dat
bij de laatste enquête in 2013 liefst 40 procent.
“Wellicht beginnen sommige van die problemen al voor de leeftijd van 15 jaar”, zegt projectleider Stefaan Demarest van het
WIV. Bij kinderen onder de 15 zijn het de ouders die de vragen beantwoorden.
Het nieuwe luik is er gekomen op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). “Op dit moment
hebben we erg weinig gegevens over de geestelijke gezondheid van de kinderen en jongeren in ons land”, zegt haar
woordvoerder. “Omdat die richtinggevend kunnen zijn voor het beleid, grijpen we de nieuwe gezondheidsenquête aan om dit in
kaart te brengen.”
Een keuze die wordt toegejuicht door kinderpsychiater Binu Singh (UZ Leuven). “We weten uit onderzoek dat een kwart van de
elfjarigen zich ontevreden voelt over zijn leven, maar dat is een van de weinige gegevens die daarover bestaan”, zegt ze. “Ik
merk in de praktijk dat de druk op kinderen toeneemt. Wanneer ze even niet meer mee kunnen, uit zich dat sneller in gedrags-,
slaap- of eetproblemen.”
Zware boodschappentas
Het is slechts één van de nieuwigheden in de enquête. Zo zijn er ook voor het eerst vragen over gokverslaving en de
elektronische sigaret. En om de effecten van de vergrijzing beter in kaart te brengen, is er een module over kwetsbaarheid bij
ouderen. Of zij een zware boodschappentas kunnen dragen bijvoorbeeld, of de trap op kunnen zonder te rusten.
Ook nieuw is het medisch onderzoek dat bij 1.100 deelnemers wordt uitgevoerd. 24 verplegers zullen bloed- en urinestalen
nemen, de bloeddruk meten, enzovoort. “Veel mensen hebben geen idee dat ze bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte
hebben”, zegt Demarest. “Dat dark number kunnen we nu in kaart brengen.”
Jens Vancaeneghem
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Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) stuurt vanaf vandaag bijna tweehonderd enquêteurs uit om in het
hele land Belgen te bevragen over hun gezondheid. De gezondheidsenquête is een gigantische operatie, waarbij voor het
eerst ook naar de geestelijke gezondheid van kinderen wordt gepolst. “De psychische problemen bij jongvolwassenen nemen
al jaren toe, maar wellicht beginnen die al eerder.”
“Houdt uw kind rekening met de gevoelens van de anderen?” Of: “Is uw kind overactief?” Het zijn enkele van de vragen die
enquêteurs het komende jaar aan duizenden ouders zullen voorleggen. Ze maken deel uit van de zesde gezondheidsenquête
van het WIV. Meer dan 11.000 Belgen worden daarbij geïnterviewd over hun gezondheid én ze krijgen een vragenlijst van 36
bladzijden onder de neus geschoven.
Voor het eerst zijn er ook vragen over de mentale toestand van kinderen. Aanleiding is het zorgwekkend hoge aantal
jongvolwassenen tussen de 15 en 24 jaar dat kampt met psychische problemen. Bij jonge vrouwen was dat bij de laatste
enquête in 2013 maar liefst 40%, tegenover 'slechts' 32% in 2001.
“Wellicht beginnen sommige van die problemen al voor de leeftijd van 15 jaar”, zegt projectleider Stefaan Demarest van het
WIV. Bij kinderen onder de 15 zijn het de ouders die de vragen beantwoorden.
Op vraag van De Block
Het nieuwe luik is er gekomen op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Op dit moment
beschikken we over erg weinig gegevens over de geestelijke gezondheid van de kinderen en jongeren in ons land”, zegt haar
woordvoerder. “Omdat die richtinggevend kunnen zijn voor het beleid, grijpen we de nieuwe gezondheidsenquête aan om dit in
kaart te brengen.”
Een keuze die wordt toegejuicht door kinderpsychiater Binu Singh (UZ Leuven). “We weten uit ander onderzoek dat een kwart
van de 11-jarigen zich ontevreden voelt over zijn leven, maar dat is een van de weinige gegevens die daarover bestaan”, zegt
ze. “Ik merk in de praktijk dat de druk op kinderen toeneemt. Wanneer ze even niet meer mee kunnen, uit zich dat sneller in
gedrags- slaap- of eetproblemen.”
Zware boodschappentas
Het is slechts een van de nieuwigheden in de enquête. Zo zijn er ook voor het eerst vragen over gokverslavingen en de
elektronische sigaret. En om de effecten van de vergrijzing beter in kaart te brengen, is er een module over kwetsbaarheid bij
ouderen. Of zij een zware boodschappentas kunnen dragen bijvoorbeeld of de trap op kunnen zonder te rusten.
Ook nieuw is het medische onderzoek dat bij 1.100 deelnemers wordt uitgevoerd. 24 verplegers zullen bloed- en urinestalen
nemen, bloeddruk meten, enzovoort. “Veel mensen hebben geen idee dat ze bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte
hebben”, zegt Demarest. “Dat dark number kunnen we nu in kaart brengen.”
jens vancaeneghem
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Belgier werden nach ihrer Gesundheit befragt
Grenz Echo - 17 Jan. 2018
Pagina 1
Grenz Echo

Noch in diesem Monat will das Wissenschaftliche Institut für Volksgesundheit (ISP) und StatBel (Statistics Belgium) mit einer
Umfrage zu Gesundheit und Lebensstil der Belgier beginnen. Für die alle fünf Jahre durchgeführte Gesundheitsumfrage
werden mehr als 10.000 Personen befragt. Auch in den neun deutschsprachigen Gemeinden werden autorisierte „Interviewer“
unterwegs sein. Die ...
Noch in diesem Monat will das Wissenschaftliche Institut für Volksgesundheit (ISP) und StatBel (Statistics Belgium) mit einer
Umfrage zu Gesundheit und Lebensstil der Belgier beginnen. Für die alle fünf Jahre durchgeführte Gesundheitsumfrage
werden mehr als 10.000 Personen befragt. Auch in den neun deutschsprachigen Gemeinden werden autorisierte „Interviewer“
unterwegs sein.
Die Ergebnisse von Gesundheitserhebungen werden verwendet, um die Entwicklung einer Reihe von Gesundheitsproblemen in
der Bevölkerung zu beobachten, neue Bedürfnisse zu identifizieren und gegebenenfalls gezielt handeln zu können. Der Politik
sollen solche Erhebungen helfen, gesundheitspolitische Entscheidungen zu treffen.Seite 5

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen
Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018
Pagina 1
* Het Nieuwsblad : Oostende-Westhoek, Brugge-Oostkust

In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het ...
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen
Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018
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In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het ...
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11
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Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen
Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018
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* Het Nieuwsblad : Brussel-Noordrand, Pajottenland

In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het ...
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11

Vlaanderen lanceert Gezondheidsenquête
Het Laatste Nieuws - 17 Jan. 2018
Pagina 11
* Het Laatste Nieuws : Waasland, Westkust, Westhoek, Vakantie, Pajottenland, Vlaamse Ardennen,
Oostkust, De Nieuwe Gazet, Mandelstreek, Middenkust, Mechelen-Lier, Leiestreek, Limburg, de
Ring-Brussel, Kempen, Gent-Wetteren-Lochristi, Gent-Eeklo-Deinze, Dendermonde, Denderstreek,
Leuven-Brabant, Brabant-Hageland, Antwerpen Zuid, Antwerpen Stad, Antwerpen Noord
Eind deze maand begint de Vlaamse overheid met een gezondheidsenquête. Dat gebeurt elke vijf jaar. Voor het eerst zullen er
nu mensen medisch onderzocht worden. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en StatBel organiseren de enquête
sinds 1997. Met de resultaten optimaliseert de overheid het gezondheidsbeleid. Er zullen meer dan 10.000 mensen ...
Eind deze maand begint de Vlaamse overheid met een gezondheidsenquête. Dat gebeurt elke vijf jaar. Voor het eerst zullen er
nu mensen medisch onderzocht worden.
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en StatBel organiseren de enquête sinds 1997. Met de resultaten optimaliseert
de overheid het gezondheidsbeleid. Er zullen meer dan 10.000 mensen worden uitgenodigd. Voor het eerst zal aan 1.100
Vlamingen gevraagd worden een onderzoek te laten uitvoeren.
Het gaat om een bloed- en een urinetest. Ook lengte, gewicht en handgreep worden gemeten. (VSH)
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‘Slapen naast je telefoon kan kanker en onvruchtbaarheid veroorzaken’ Het Laatste
Nieuws
Knack - 17 Jan. 2018
Pagina 39
* Knack : Knack

‘Slapen naast je telefoon kan kanker en onvruchtbaarheid veroorzaken’, kopte Het Laatste Nieuws onlangs. ‘Bewijzen dat het
gebruik van de mobiele telefoon tot kanker, mentale ziektes en afgenomen vruchtbaarheid kan leiden, klinken steeds luider’,
lazen we. ‘Daarom adviseert het Californische gezondheidsministerie de mobiele telefoon ’s nachts op een veilige afstand ...
‘Slapen naast je telefoon kan kanker en onvruchtbaarheid veroorzaken’, kopte Het Laatste Nieuws onlangs. ‘Bewijzen dat het
gebruik van de mobiele telefoon tot kanker, mentale ziektes en afgenomen vruchtbaarheid kan leiden, klinken steeds luider’,
lazen we. ‘Daarom adviseert het Californische gezondheidsministerie de mobiele telefoon ’s nachts op een veilige afstand te
houden om zo je blootstelling aan straling en de gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn te beperken.’
Klopt dat?
Het Californische ministerie heeft vorige maand inderdaad een document met tips uitgebracht over hoe je blootstelling aan
radiofrequentie-energie van mobiele telefoons kunt beperken. Maar dat de bewijzen tot bezorgdheid ‘steeds luider’ klinken klopt
niet, verzekert professor toxicologie Luc Verschaeve (UAntwerpen). Hij is voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad die
daarover adviezen formuleert (zoals de suggestie om speciale kinder-gsm’s te verbieden in 2011), zat in het International
Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie, en leidt het laboratorium toxicologie aan het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.
‘Sommige studies wekken bezorgdheid’, zegt Verschaeve. ‘Maar dat weten we al vijftien jaar, en er is geen nieuwe aanleiding
in die richting. Mijn indruk is omgekeerd: dat er hoe langer hoe meer geruststellende argumenten zijn dan verontrustende.
Zowel over het vermeende kankerrisico als over een mogelijk risico van onvruchtbaarheid. We kunnen die risico’s niet met
zekerheid uitsluiten, maar tegenover één oranje licht staan er tientallen groene.’
In tegenstelling tot de X-stralen van een radiografie of de UV-stralen van de zon zijn de radiogolven die een gsm uitzendt niet
bewezen kankerverwekkend, zegt ook professor oncologie Bart Neyns (VUBrussel), die onderzoek doet naar hersentumoren.
‘We blijven wat voorzichtig omdat die golven – zeker op korte afstand, zoals wanneer je een gsm tegen je oor gedrukt houdt –
tot weliswaar kleine opwarming kunnen leiden. Voor volwassenen zie ik geen enkel probleem. Bij kinderen en jongeren, die
gsm-straling veel meer absorberen, moet je het voorzorgsprincipe hanteren. Gebruik je gezond verstand. Laat een tienjarige
bijvoorbeeld niet elke dag een halfuur met een gsm bellen als het ook anders kan. We kennen het exacte risico niet, zeker niet
van pakweg 40 à 60 jaar intensief gebruik, omdat de gsm nog niet zo lang bestaat.’
Bellen met een vaste lijn, of met oortjes of luidspreker, is veiliger dan met de gsm aan je oor. Maar een mobiele telefoon die
naast je ligt terwijl je slaapt, is natuurlijk nog iets anders. ‘Als hij uit staat of in vliegtuigmodus, dan is het risico nul’, zegt
ingenieurswetenschapper Guy Vandenbosch (KU Leuven). ‘Staat hij aan, dan maakt hij om de twee à drie uur automatisch
contact met de zendmast. Maar ook die straling is verwaarloosbaar tegenover wat er vrijkomt wanneer je belt.’
Een gsm onder je kussen leggen raden wetenschappers af, zeker bij jongeren. Maar zelfs kankerspecialist Nicolas Van
Larebeke (UGent), met voorsprong de meest bezorgde van de vier experts met wie wij contact opnamen, slaapt met zijn gsm in
de slaapkamer. ‘Hij ligt op een stoel, aan mijn voeteinde.’
conclusie
Knack beoordeelt de stelling als grotendeels onwaar. Omdat wetenschappers gezondheidsrisico’s van gsm-straling niet met
zekerheid kunnen uitsluiten, pleiten ze voor ‘voorzichtigheid’, vooral bij kinderen. Maar áls ze hun gsm al buiten de slaapkamer
houden, doen ze dat in hoofdzaak voor hun rust. Niet uit vrees voor kanker of onvruchtbaarheid.
Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar
factchecker@knack.be
GROTENDEELS ONWAAR
Door Jan Jagers - illustratie Fred
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Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen
Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018
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* Het Nieuwsblad : Kortrijk-Waregem-Menen, Roeselare-Tielt-Izegem

In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het ...
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen
Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018
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In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het ...
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen
Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018
Pagina 1
* Het Nieuwsblad : Leuven-Hageland

In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het ...
In de grote gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wordt voor het eerst ook gepeild
naar de geestelijke gezondheid van kinderen, en dat vanaf de leeftijd van twee jaar. Aanleiding is het alarmerend hoge aantal
jongvolwassenen tussen 15 en 24 die kampen met psychische problemen. De onderzoekers van het WIV willen nagaan
wanneer die problemen beginnen. Voor de gezondheidsenquête worden meer dan 11.300 Belgische huishoudens ondervraagd
over hun gezondheidstoestand. (jvde)11
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Nationale gezondheidsenquête: voor het eerst ook kinderen gescreend op mentale
toestand
Gazet van Antwerpen - 17 Jan. 2018
Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) stuurt vanaf vandaag bijna tweehonderd enquêteurs uit om in het
hele land Belgen te bevragen over hun gezondheid.
De gezondheidsenquête is een gigantische operatie, waarbij voor het eerst ook naar de geestelijke gezondheid van kinderen
wordt gepolst. “De psychische problemen bij jongvolwassenen nemen al jaren toe, maar wellicht beginnen die al eerder.”
“Houdt uw kind rekening met de gevoelens van de anderen?” Of: “Is uw kind overactief?” Het zijn enkele van de vragen die
enquêteurs het komende jaar aan duizenden ouders zullen voorleggen. Ze maken deel uit van de zesde gezondheidsenquête
van het WIV. Meer dan 11.000 Belgen worden daarbij geïnterviewd over hun gezondheid én ze krijgen een vragenlijst van 36
pagina’s onder de neus geschoven.
Voor het eerst zijn er ook vragen over de mentale toestand van kinderen. Aanleiding is het zorgwekkend hoge aantal
jongvolwassenen tussen de 15 en 24 jaar dat kampt met psychische problemen. Bij jonge vrouwen was dat bij de laatste
enquête in 2013 maar liefst 40%, tegenover ‘slechts’ 32% in 2001.
“Wellicht beginnen sommige van die problemen al voor de leeftijd van 15 jaar”, zegt projectleider Stefaan Demarest van het
WIV. Bij kinderen onder de 15 zijn het de ouders die de vragen beantwoorden.
Op vraag van De Block
Het nieuwe luik is er gekomen op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Op dit moment
beschikken we over erg weinig gegevens over de geestelijke gezondheid van de kinderen en jongeren in ons land”, zegt haar
woordvoerder. “Omdat die richtinggevend kunnen zijn voor het beleid, grijpen we de nieuwe gezondheidsenquête aan om dit in
kaart te brengen.”
Een keuze die wordt toegejuicht door kinderpsychiater Binu Singh (UZ Leuven). “We weten uit ander onderzoek dat een kwart
van de 11-jarigen zich ontevreden voelt over zijn leven, maar dat is een van de weinige gegevens die daarover bestaan”, zegt
ze. “Ik merk in de praktijk dat de druk op kinderen toeneemt. Wanneer ze even niet meer mee kunnen, uit zich dat sneller in
gedrags- slaap- of eetproblemen.”
Zware boodschappentas
Het is slechts een van de nieuwigheden in de enquête. Zo zijn er ook voor het eerst vragen over gokverslavingen en de
elektronische sigaret. En om de effecten van de vergrijzing beter in kaart te brengen, is er een module over kwetsbaarheid bij
ouderen. Of zij een zware boodschappentas kunnen dragen bijvoorbeeld of de trap op kunnen zonder te rusten.
Ook nieuw is het medische onderzoek dat bij 1.100 deelnemers wordt uitgevoerd. 24 verplegers zullen bloed- en urinestalen
nemen, bloeddruk meten, enzovoort. “Veel mensen hebben geen idee dat ze bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte
hebben”, zegt Demarest. “Dat dark number kunnen we nu in kaart brengen.”
http://www.gva.be/cnt/dmf20180116_03303258/nationale-gezondheidsenquete-voor-het-eerst-ook-kinderen-gescreend-opmentale-toestand
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Landesweite Befragung über Gesundheit und Lebensstil
Grenz Echo - 17 Jan. 2018
Im Januar beginnt eine landesweite Gesundheitsumfrage, in deren Rahmen mehr als 10.000 Bürger befragt werden sollen. Die
Umfrage wird auch in den neun deutschsprachigen Gemeinden durchgeführt. Illustrationsfoto: dpa
In diesem Monat startet die große Umfrage zu Gesundheit und Lebensstil der Belgier. Sie wird das ganze Jahr über in den drei
Regionen des Landes durchgeführt. Befragt werden auch Einwohner in den neun deutschsprachigen Gemeinden.
Seit 1997 organisieren das Wissenschaftliche Institut für Volksgesundheit (ISP) und StatBel (Statistics Belgium) alle fünf Jahre
diese umfassende Erhebung, um die gesundheitlichen Entwicklungen zu untersuchen und die spezifischen Bedürfnisse der
Bevölkerung in Bezug auf Pflege und Prävention zu ermitteln. Die in diesem Rahmen erhobenen Daten liefern den Behörden
aufgrund ihrer Bandbreite wichtige Anhaltspunkte für die Entwicklung einer bürgernahen Gesundheitspolitik.
Die Umfrage sammelt Informationen, die es ermöglichen, Gesundheitstrends und -schwankungen in der belgischen
Bevölkerung im Laufe der Zeit zu verfolgen. Zu diesem Zweck werden Daten über den Gesundheitszustand und das
Wohlbefinden, aber auch über andere Aspekte wie Drogenkonsum, die Inanspruchnahme verschiedener
Gesundheitsdienstleister, den Zugang zur Versorgung, altersbedingte Einschränkungen und Hilfestellungen für ältere
Menschen, Mund- und Zahngesundheit, Ernährungsgewohnheiten, Alkoholkonsum, körperliche Aktivität usw. erhoben.
Die von der ISP durchgeführten Analysen dienen nicht nur zur Bestandsaufnahme, sondern zielen auch darauf ab, die
Regionen des Landes oder Bevölkerungsgruppen (nach Alter, Geschlecht, wirtschaftlichem oder sozialem Status, Umwelt) zu
ermitteln, die Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind.
Damit die Umfrageergebnisse verlässlich sind, muss eine möglichst große Anzahl von Personen befragt werden. Mehr als
10.000 Menschen werden im Laufe des Jahres befragt. Sie werden aus etwa 6.000 belgischen Haushalten, die in 158
Gemeinden des Landes offiziell gemeldet sind, nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Je nach Größe des Haushalts werden ein bis
vier Familienmitglieder auf Fragen eines zertifizierten professionellen Interviewers antworten. Die Teilnahme an dieser Studie
ist freiwillig. Aber es ist wichtig, dass die ausgewählten Personen sich auf die Befragung einlassen. Nur so erhält man
zuverlässige und repräsentative Ergebnisse. Diese Daten werden unter anderem dazu verwendet, die Wirksamkeit unseres
Gesundheitssystems zu verbessern, sowohl im Hinblick auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit als auch auf die
Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung.
Haushalte, die für die Gesundheitsbefragung 2018 ausgewählt wurden, erhalten eine offizielle Einladung des ISP/StatBel und
eine Broschüre, in der die Ziele der Befragung und ihre praktische Umsetzung erläutert werden. Ein autorisierter StatBelInterviewer wird die zu Befragenden zwecks Terminabsprache kontaktieren. Er besucht die Betroffenen zu Hause. Unter
anderem muss ein Fragebogen ausgefüllt werden.
Einigen Personen wird angeboten, die Untersuchung in einem zweiten Schritt und, wenn sie dies wünschen, mit einer
häuslichen Untersuchung durch eine qualifizierte Krankenschwester fortzusetzen. Im Rahmen dieser
„Komplementäruntersuchung“ misst die Krankenschwester eine Reihe von Parametern wie Blutdruck, Taillenumfang oder
Greifkraft und entnimmt eine Blutprobe zur Bestimmung des Cholesterinspiegels. Es ist also eine Gelegenheit, einen kurzen
und kostenlosen Gesundheitscheck durchzuführen.
Die durch Befragung und Fragebogen erhobenen Daten der 10.000 Teilnehmer werden anonymisiert. Sie werden dann
statistisch vom ISP ausgewertet. Die wichtigsten Ergebnisse, wie z. B. beobachtete Trends, werden den Behörden auf
föderaler und regionaler Ebene mitgeteilt. Die ersten Schlussfolgerungen dieser neuen Gesundheitsstudie werden gegen Ende
2019 vorliegen.
Die Ergebnisse von Gesundheitserhebungen werden verwendet, um die Entwicklung einer Reihe von Gesundheitsproblemen in
der Bevölkerung zu beobachten und neue Bedürfnisse und Lücken zu identifizieren, die geschlossen werden müssen. Sie
helfen, gesundheitspolitische Entscheidungen zu treffen und ihre langfristigen Auswirkungen zu bewerten. (um)
http://www.grenzecho.net/region/inland/landesweite-befragung-ueber-gesundheit-und-lebensstil
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