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BELGIUM 16/01 (BELGAMEDIASUPPORT) = Source: Institut Scientifique de Santé Publique La grande enquête
sur la santé et les modes de vie des Belges démarre dès ce mois de janvier 2018 et se poursuivra durant ...
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BELGIUM 16/01 (BELGAMEDIASUPPORT) = Bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Een grootschalige
enquête naar de gezondheid en leefstijl van de Belgen gaat in januari 2018 van start en zal het hele jaar door
worden voortgezet in de drie regio?s van het ...
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Depuis 1997, tous les cinq ans, la direction opérationnelle Santé publique et surveillance de l’Institut de Santé publique (ISP)
dirige des enquêtes. Menées auprès d’un panel de citoyens belges, ces études via des questionnaires ou en face-à-face ont
pour objectif “d’évaluer l’état de santé général et d’identifier les principaux problèmes ...
Depuis 1997, tous les cinq ans, la direction opérationnelle Santé publique et surveillance de l’Institut de Santé publique (ISP)
dirige des enquêtes. Menées auprès d’un panel de citoyens belges, ces études via des questionnaires ou en face-à-face ont
pour objectif “d’évaluer l’état de santé général et d’identifier les principaux problèmes de santé”.
Cette année, le questionnaire comporte de nouveaux volets. “Il y a quelques nouveautés” , indique Lydia Gisle, chercheur à
l’ISP. “Il y a, d’une part, une enquête sur la santé mentale des enfants. Et ce, à la demande conjointe des entités fédérales et
fédérées. Les gouvernements, avides de se tourner vers une nouvelle politique de santé mentale, surtout au niveau des
enfants et adolescents, se sont rendu compte que nous n’avions pas de données sur la santé mentale des jeunes. Il nous a
semblé possible de l’intégrer à notre questionnaire.”
La santé mentale des enfants dès l’âge de deux ans sera au cœur d’un volet spécial. “En ce qui concerne les enfants de 2 à 15
ans, les parents répondent à 26 questions , poursuit Lydia Gisle . Dès l’âge de 15 ans, il est demandé aux jeunes d’apporter
des réponses. L’idée est de voir, notamment, à quel âge on remarque ou à quel âge se développent certains troubles du
comportement. On leur demande, dans le cas où un suivi est nécessaire, si l’enfant suit un traitement médical ou s’il a consulté
un spécialiste, par exemple.”
L’état des Lieux du bien-être psychique, émotionnel et cognitif des plus jeunes n’est pas l’unique ajout à ce questionnaire.
D’autres éléments neufs y ont été ajoutés. “ Nous allons également évaluer l’utilisation de cigarette électronique. Nous ne
l’avions pas inclus dans notre précédent questionnaire, en 2013, parce ce n’était pas encore vraiment répandu en Belgique ,
justifie le chercheur. Il y aura également un questionnaire sur le gambling c’est-à-dire les jeux d’argent et de hasard. Cela peut
être addictif, on aimerait savoir où en sont les Belges. Des questions concerneront les personnes âgées qui perdent, avec le
temps de la masse musculaire.”
Le bilan des réponses à ces questions ne sera connu que l’an prochain. “Nous collectons des données jusqu’au 31 décembre
2018. Le premier rapport devrait voir le jour aux alentours des mois de septembre ou octobre 2019” , dit-on à l’ISP.
L.C.C.
Le bien-être psychique, émotionnel et cognitif des enfants sera analysé en 2019.SHUTTERSTOCK
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La grande enquête de santé 2018 est lancée
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Eclair - Mouscron, La Meuse - Namur, La Nouvelle Gazette - Entre Sambre et Meuse, Nord Eclair Tournai, La Meuse - Verviers, La Capitale Brabant Wallon, La Capitale
Dans les prochains jours, en ouvrant votre courrier, vous découvrirez peut-être une lettre vous annonçant que vous avez été
sélectionné pour la grande enquête de santé 2018. 11.300 personnes de tout âge, de toute nationalité et de toute condition de
santé seront invitées à y participer durant toute cette année. ...
Dans les prochains jours, en ouvrant votre courrier, vous découvrirez peut-être une lettre vous annonçant que vous avez été
sélectionné pour la grande enquête de santé 2018. 11.300 personnes de tout âge, de toute nationalité et de toute condition de
santé seront invitées à y participer durant toute cette année.
« Après la réception de l’invitation, les participants recevront la visite d’un enquêteur qui leur posera toute une série de
questions à l’aide d’un ordinateur. Pour les sujets plus intimes comme la consommation d’alcool, le questionnaire sera sous
forme écrite afin que la présence de l’enquêteur n’influe pas sur les réponses données », explique Lydia Gisle, chercheuse à
l’ISP.
Tous les cinq ans depuis 1997, l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) et StatBel (Statistics Belgium) organisent, main
dans la main, cette vaste enquête pour étudier les évolutions en matière de santé et repérer les besoins spécifiques de la
population sur le plan des soins et de la prévention.
De nombreuses répercussions
Les résultats obtenus permettent de mener des campagnes d’information ou de sensibilisation, adopter des mesures de
prévention collective pour certaines maladies, faciliter l’accès à des traitements et investir dans certains secteurs d’aide et de
soins à la population. « L’enquête de 2013 nous a par exemple permis d’établir le top 5 des maladies chroniques : diabète,
maux de dos, cholestérol, hypertension et arthrose. Vu leur prévalence, un statut pour ces patients a été créé. Ils ne doivent
aujourd’hui plus que payer le ticket modérateur lors d’une consultation »
Alison Vlt.
Alison Vlt.

Psyche peuters voor het eerst onderzocht
De Morgen - 18 Jan. 2018
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De Morgen

Houdt uw kind rekening met de gevoelens van anderen? Heeft het vaak driftbuien? Is het snel angstig? Enquêteurs van het
Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) gaan dit jaar met dit soort van vragen de baan op. Zo zullen ze
informatie bundelen over de geestelijke gezondheid van minderjarigen. Het is ...
Houdt uw kind rekening met de gevoelens van anderen? Heeft het vaak driftbuien? Is het snel angstig? Enquêteurs van het
Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) gaan dit jaar met dit soort van vragen de baan op. Zo zullen ze
informatie bundelen over de geestelijke gezondheid van minderjarigen. Het is voor het eerst dat de gezondheidsenquête dit in
kaart brengt. En opvallend: het wordt al gemeten vanaf de leeftijd van 2 jaar. Aanleiding is het hoge aantal jongeren dat kampt
met psychische problemen. "Sommige van die problemen ontstaan al op heel jonge leeftijd", aldus WIV-onderzoekster Lydia
Gisle.
(FVG)
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Ursel en goeiemiddag nieuws met...
Radio 1 (BE) - De Wereld Vandaag - 17 Jan. 2018 16:00
show audio/video

La grande enquête de santé 2018 est lancée
Nord Eclair - 17 Jan. 2018
Lecture zenLa grande enquête sur la santé et les modes de vie des Belges démarre dès ce mois de janvier 2018 et se
poursuivra durant toute l’année dans les trois régions du pays.
Dans les prochains jours, en ouvrant votre courrier, vous découvrirez peut-être une lettre vous annonçant que vous avez été
sélectionné pour la grande enquête de santé 2018. 11.300 personnes de tout âge, de toute nationalité et de toute condition de
santé seront invitées à y participer durant toute cette année.
« Après la réception de l’invitation, les participants recevront la visite d’un enquêteur qui leur posera toute une série de
questions à l’aide d’un ordinateur. Pour les sujets plus intimes comme la consommation d’alcool, le questionnaire sera sous
forme écrite afin que la présence de l’enquêteur n’influe pas sur les réponses données », explique Lydia Gisle, chercheuse à
l’ISP.
Tous les cinq ans depuis 1997, l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) et StatBel (Statistics Belgium) organisent main
dans la main cette vaste enquête pour étudier les évolutions en matière de santé et repérer les besoins spécifiques de la
population sur le plan des soins et de la prévention.
De nombreuses répercussions
Les résultats obtenus permettent de mener des campagnes d’information ou de sensibilisation, adopter des mesures de
prévention collective pour certaines maladies, faciliter l’accès à des traitements et investir dans certains secteurs d’aide et de
soins à la population. « L’enquête de 2013 nous a par exemple permis d’établir le top 5 des maladies chroniques : diabète,
maux de dos, cholestérol, hypertension et arthrose. Vu leur prévalence, un statut pour ces patients a été créé. Ils ne doivent
aujourd’hui plus que payer le ticket modérateur lors d’une consultation
»
Alison Vlt.
http://mouscron.nordeclair.be/178690/article/2018-01-17/la-grande-enquete-de-sante-2018-est-lancee
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Al vanaf 2 jaar gescreend op geestelijke gezondheid
Het Belang van Limburg - 17 Jan. 2018
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)
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20180117_03303943/al-vanaf-2-jaar-gescreend-op-geestelijke-gezondheid
Jens Vancaeneghem

Zo Antwerpen presenteert het musicalspektakel...
StuBru - StuBru nieuws - 17 Jan. 2018 11:55
show audio/video

Zien wat er leeft.
Radio 1 (BE) - De wereld vandaag - 17 Jan. 2018 16:00
show audio/video
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Hij. Af en werd in...
MNM - MNM nieuws - 17 Jan. 2018 10:55
show audio/video

Al vanaf 2 jaar gescreend op geestelijke gezondheid
Het Nieuwsblad + - 17 Jan. 2018
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.”
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180116_03303854
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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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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)

Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen
Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018
Pagina 1
* Het Nieuwsblad : Aan Gent gebonden

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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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 : Kempen

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 : Limburg

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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Gesundheit und Lebensstil im Fokus
Grenz Echo - 17 Jan. 2018
Pagina 5
Grenz Echo

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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Al vanaf 2 aar gescreend op geestelijke gezondheid
Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018
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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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Voor het eerst ook kinderen gescreend op mentale toestand
Gazet van Antwerpen - 17 Jan. 2018
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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
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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
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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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Geen tien wie. En Easy...
MNM - MNM nieuws - 17 Jan. 2018 11:55
show audio/video

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

Page 17/26 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

La grande enquête de santé 2018 est lancée
La Capitale - 17 Jan. 2018
La grande enquête sur la santé et les modes de vie des Belges démarre dès ce mois de janvier 2018 et se poursuivra durant
toute l’année dans les trois régions du pays.
Dans les prochains jours, en ouvrant votre courrier, vous découvrirez peut-être une lettre vous annonçant que vous avez été
sélectionné pour la grande enquête de santé 2018. 11.300 personnes de tout âge, de toute nationalité et de toute condition de
santé seront invitées à y participer durant toute cette année.
« Après la réception de l’invitation, les participants recevront la visite d’un enquêteur qui leur posera toute une série de
questions à l’aide d’un ordinateur. Pour les sujets plus intimes comme la consommation d’alcool, le questionnaire sera sous
forme écrite afin que la présence de l’enquêteur n’influe pas sur les réponses données », explique Lydia Gisle, chercheuse à
l’ISP.
Tous les cinq ans depuis 1997, l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) et StatBel (Statistics Belgium) organisent main
dans la main cette vaste enquête pour étudier les évolutions en matière de santé et repérer les besoins spécifiques de la
population sur le plan des soins et de la prévention.
Les résultats obtenus permettent de mener des campagnes d’information ou de sensibilisation, adopter des mesures de
prévention collective pour certaines maladies, faciliter l’accès à des traitements et investir dans certains secteurs d’aide et de
soins à la population. « L’enquête de 2013 nous a par exemple permis d’établir le top 5 des maladies chroniques : diabète,
maux de dos, cholestérol, hypertension et arthrose. Vu leur prévalence, un statut pour ces patients a été créé. Ils ne doivent
aujourd’hui plus que payer le ticket modérateur lors d’une consultation
»
Alison Vlt.
http://www.lacapitale.be/178690/article/2018-01-17/la-grande-enquete-de-sante-2018-est-lancee

La grande enquête de santé 2018 est lancée
La Nouvelle Gazette - 17 Jan. 2018
Lecture zen La grande enquête sur la santé et les modes de vie des Belges démarre dès ce mois de janvier 2018 et se
poursuivra durant toute l’année dans les trois régions du pays.
Dans les prochains jours, en ouvrant votre courrier, vous découvrirez peut-être une lettre vous annonçant que vous avez été
sélectionné pour la grande enquête de santé 2018. 11.300 personnes de tout âge, de toute nationalité et de toute condition de
santé seront invitées à y participer durant toute cette année.
« Après la réception de l’invitation, les participants recevront la visite d’un enquêteur qui leur posera toute une série de
questions à l’aide d’un ordinateur. Pour les sujets plus intimes comme la consommation d’alcool, le questionnaire sera sous
forme écrite afin que la présence de l’enquêteur n’influe pas sur les réponses données », explique Lydia Gisle, chercheuse à
l’ISP.
Tous les cinq ans depuis 1997, l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) et StatBel (Statistics Belgium) organisent main
dans la main cette vaste enquête pour étudier les évolutions en matière de santé et repérer les besoins spécifiques de la
population sur le plan des soins et de la prévention.
http://www.lanouvellegazette.be/178690/article/2018-01-17/la-grande-enquete-de-sante-2018-est-lancee

Goeiemorgen het nieuws met Charlot...
Radio 2 (BE) - Radio 2 De madammen - 17 Jan. 2018 10:00
show audio/video
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Nee voor. Ik sta al...
StuBru - StuBru nieuws - 17 Jan. 2018 10:55
show audio/video

Jong kind dat zich slecht voelt, kan alleen maar ‘nee’ zeggen Vandaag om 13:07
De Standaard - 17 Jan. 2018
Kinderen van twee jaar die zich niet goed in hun vel voelen, kunnen dat niet zeggen. Ze laten het zien. Bijvoorbeeld door niet
te willen eten, niet te willen slapen, niet op het potje te willen. Of door veel te huilen.
Binnenkort trekken enquêteurs van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid van deur tot deur om 11.000 Belgen
te bevragen. Het gaat om de zesde grote gezondheidsenquête in zijn soort, in de...
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180117_03304241
Veerle Beel

Nieuws en sport.
ÉÉN - Het journaal - 17 Jan. 2018 13:00
show audio/video
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Jong kind dat zich slecht voelt, kan alleen maar ‘nee’ zeggen
De Standaard + - 17 Jan. 2018
Kinderen van twee jaar die zich niet goed in hun vel voelen, kunnen dat niet zeggen. Ze laten het zien. Bijvoorbeeld door niet
te willen eten, niet te willen slapen, niet op het potje te willen. Of door veel te huilen.
Binnenkort trekken enquêteurs van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid van deur tot deur om 11.000 Belgen
te bevragen. Het gaat om de zesde grote gezondheidsenquête in zijn soort, in de jongste twee decennia. De vragenlijst is liefst
36 bladzijden lang.
Voor het eerst zal ook gepeild worden naar het welbevinden van jonge kinderen. Het doel: nagaan of psychische problemen die
zich op latere leeftijd voordoen, al veel eerder ontkiemen. En dus zullen ouders vragen moeten beantwoorden over hun baby’s
en peuters.
Maar hoe kun je merken dat zulke jonge kinderen zich niet goed in hun vel voelen? Welke signalen sturen baby’s uit die maar
net kunnen brabbelen, of peuters die hooguit twee woorden na elkaar kunnen zeggen?
Vier keer neen
‘Ouders bepalen bijna alles in het leven van jonge kinderen. De enige machtsbron waarover baby’s en peuters beschikken, is
weigeren te doen wat ze zouden moeten doen’, zegt kinderpsychiater Binu Singh (UZ Leuven). ‘Ze kunnen weigeren te slapen,
weigeren te eten, weigeren op het potje te gaan en weigeren te doen wat jij vraagt. Zo laten ze merken: het gaat mij niet af, ik
heb het moeilijk. Ze beschikken alleen over die vier weigeringen. En over een vijfde wapen: huilen en blijven huilen.’
Singh leidt in het UZ Leuven de psychiatrische eenheid voor jonge kinderen. Baby’s en peuters kunnen er één dag in de week
samen met hun moeder of vader naar de dagkliniek komen. Dat is een uniek aanbod in Vlaanderen.
‘We onderscheiden ons van de bekende moeder-kind-eenheden, zoals in Zoersel, die uitgaan van het psychische probleem bij
de moeder. Wij vertrekken bij het probleem van het kind. Het kan om huilbaby’s gaan, die ontroostbaar lijken. Of om kinderen
die op een andere manier niet in staat zijn om zichzelf te reguleren: ze slapen niet wanneer ze zouden moeten, ze weigeren te
eten, enzovoort.’
‘Voor ouders kan dat heel zwaar zijn. In andere gezinnen lijkt alles rozengeur en maneschijn, bovendien krijgen ze veel
goedbedoeld advies, dat toch niet helpt. Ook hulpverleners in de eerste lijn zeggen nog te dikwijls: “Weet je wat, láát hem maar
even huilen”. Dat druist in tegen het buikgevoel van deze ouders. Ze voelen dat er iets niet klopt, en helaas duurt het nog vaak
te lang voor ze de weg naar gepaste hulp vinden.’
Negatieve spiraal
Singh is daarom blij dat de gezondheidsenquêteurs het welbevinden van jonge kinderen zullen bevragen. ‘Het is een eerste
stap. Problemen vroeg opsporen is belangrijk. We moeten weten wat er speelt in gezinnen en hoe ernstig de kwestie is. Want
ouders die problemen ervaren met jonge kinderen, lijden vaak in stilte. Ze komen er niet mee op straat. Ze voelen zich veelal
schuldig, omdat ze “falen” waarin anderen moeiteloos lijken te slagen.’
Een tweede noodzakelijke stap, voor Singh, is om de knowhow bij hulpverleners in de eerste lijn te verhogen. ‘Zij moeten
inschatten welk gezin geholpen is met advies, en welk gezin meer hulp nodig heeft en dus doorgestuurd moet worden.’
‘Ouders met een “lastig” kind raken op de duur oververmoeid en reageren minder goed op het gedrag van hun baby. Zonder
hulp belanden ze in een negatieve spiraal. We kunnen ons niet veroorloven om hen te laten wachten of van het kastje naar de
muur te sturen, want jonge kinderen ontwikkelen zich heel snel. Vroeg ingrijpen kan een wezenlijk verschil maken.’
Opluchting
Ze hoort het wekelijks van moeders of vaders die met hun baby of peuter naar de dagkliniek komen. ‘Bij ons krijgen ze niet
alleen advies. Wij helpen hen om het daadwerkelijk toe te passen. Zij reageren veelal opgelucht. Ook ontmoeten ze lotgenoten,
waardoor de eenzaamheid die ze thuis voelden, doorbroken wordt.’
De kinderpsychiater is ervan overtuigd dat de winst niet alleen de kinderen en de gezinnen zelf betreft: ‘Ik ben ervan overtuigd
dat het ook maatschappelijk rendeert, omdat kinderen die zich beter in hun vel voelen, ook beter zullen opgroeien en later
minder problemen zullen ervaren of veroorzaken. Hoe zijn we zelf? Als we ons gestrest voelen, lukt het ons toch ook niet zo
goed om te doen wat we moeten doen?’
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180117_03304241
Veerle Beel
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Overheid onderzoekt mentale gezondheid 2-jarigen
Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2018
Pagina 1
* 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)

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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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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Gezondheidsenquête 2018 gaat van start (2)
Belga - 16 Jan. 2018
Pagina 0
Belga
(BELGA) = De vijfjaarlijkse Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en StatBel gaat
deze maand van start. Voor het eerst wordt bij een deel van de respondenten ook een medische test uitgevoerd. WIV en
StatBel organiseren de enquête sinds 1997 om de ontwikkelingen op het domein van volksgezondheid en ...
(BELGA) = De vijfjaarlijkse Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en StatBel gaat
deze maand van start. Voor het eerst wordt bij een deel van de respondenten ook een medische test uitgevoerd.
WIV en StatBel organiseren de enquête sinds 1997 om de ontwikkelingen op het domein van volksgezondheid en de specifieke
noden van de bevolking op het gebied van zorg en preventie in kaart te brengen. De verzamelde gegevens bieden de
bevoegde autoriteiten essentiële informatie voor het ontwikkelen van een gezondheids- en welzijnsbeleid dat dicht bij de
burgers en hun gezondheidsproblemen staat.
De enquête verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand en het welzijn van de burgers, maar ook over andere aspecten
zoals het gebruik van drugs, het gebruik en de toegang tot gezondheidszorg, beperkingen die samen gaan met veroudering en
de hulp die senioren nodig hebben, mondgezondheid, eetgewoonten, alcoholgebruik en lichaamsbeweging.
"De enquête gebeurt in opdracht van de verschillende beleidsmakers in ons land. Zij geven aan welke thema's zij belangrijk
vinden, en op basis daarvan worden vragen opgesteld", legt projectverantwoordelijke van de Gezondheidsenquête Stefaan
Demarest uit. "Zo hebben we bijvoorbeeld al een monitoring van meer dan 20 jaar over het aantal rokers in ons land, en zien
we ook dat door de maatregelen van de overheid het aantal rokers gedaald is", zegt hij. "Vanuit de Vlaamse regering is er dan
weer veel aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg van jongeren, en uit de vorige enquête is gebleken dat veel jongeren
met dergelijke problemen kampen. De Vlaamse regering is met die resultaten aan de slag gegaan om maatregelen te nemen."
De resultaten voor België worden bovendien vergeleken met die van de andere lidstaten van de Europese Unie, waar
vergelijkbare gezondheidsenquêtes worden gehouden. "Dit stelt ons in staat ons beleid aan te passen aan dat van andere
landen die mogelijk al meer vooruitgang hebben geboekt", aldus het WIV nog.
Meer dan 10.000 personen van alle leeftijden, nationaliteiten en met verschillende gezondheidstoestanden worden uitgenodigd
om deel te nemen. Zij behoren tot de ongeveer 6.000 gezinnen die zijn geselecteerd in 158 Belgische gemeenten. Zij
ontvangen een officiële uitnodiging van WIV/StatBel samen met een informatiefolder waarin de doelstellingen en de feitelijke
aanpak van de enquête worden toegelicht. Die worden vanaf woensdag/morgen verstuurd. Er wordt vervolgens telefonisch een
afspraak gemaakt om een interviewer thuis te ontvangen.
Voor het eerst wordt ook aan een 1.100-tal mensen gevraagd om een gezondheidsonderzoek te laten uitvoeren. "Er worden
een bloedtest en urinetest afgenomen, de lengte en het gewicht worden gemeten en bij oudere respondenten wordt de
handgreep gemeten", aldus Demarest. "Indien de betrokkenen feedback wensen, wordt via hun huisarts gecommuniceerd over
de resultaten."
De eerste resultaten van de Gezondheidsenquête zullen eind 2019 beschikbaar zijn.
Belga
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(BELGA) = De vijfjaarlijkse Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en StatBel gaat
deze maand van start. Voor het eerst wordt bij een deel van de respondenten ook een medische test uitgevoerd.
WIV en StatBel organiseren de enquête sinds 1997 om de ontwikkelingen op het domein van volksgezondheid en de specifieke
noden van de bevolking op het gebied van zorg en preventie in kaart te brengen. De verzamelde gegevens bieden de
bevoegde autoriteiten essentiële informatie voor het ontwikkelen van een gezondheids- en welzijnsbeleid dat dicht bij de
burgers en hun gezondheidsproblemen staat.
Meer dan 10.000 personen van alle leeftijden, nationaliteiten en met verschillende gezondheidstoestanden worden uitgenodigd
om deel te nemen. Zij behoren tot de ongeveer 6.000 gezinnen die zijn geselecteerd in 158 Belgische gemeenten, en
ontvangen een officiële uitnodiging van WIV/StatBel samen met een informatiefolder waarin de doelstellingen en de feitelijke
aanpak van de enquête worden toegelicht. Die worden vanaf woensdag/morgen verstuurd. Er wordt vervolgens telefonisch een
afspraak gemaakt om een interviewer thuis te ontvangen.
Voor het eerst wordt ook aan een 1.100-tal mensen gevraagd om een gezondheidsonderzoek te laten uitvoeren. "Er worden
een bloedtest en urinetest afgenomen, de lengte en het gewicht worden gemeten en bij oudere respondenten wordt de
handgreep gemeten", aldus projectverantwoordelijke van de Gezondheidsenquête Stefaan Demarest. "Indien de betrokkene
feedback wenst, wordt via zijn huisarts gecommuniceerd over de resultaten."
De eerste resultaten van de Gezondheidsenquête zullen eind 2019 beschikbaar zijn.
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======== communication non-rédactionnelle =========
BELGIUM 16/01 (BELGAMEDIASUPPORT) =
Source:
Institut Scientifique de Santé Publique
La grande enquête sur la santé et les modes de vie des Belges démarre dès ce mois de janvier 2018 et se poursuivra durant
toute l?année dans les trois Régions du pays.
Tous les cinq ans depuis 1997, l?Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) et StatBel (Statistics Belgium) organisent cette
vaste enquête pour étudier les évolutions en matière de santé et repérer les besoins spécifiques de la population sur le plan
des soins et de la prévention. De par son étendue, les données collectées par cette enquête offrent aux autorités des repères
essentiels pour développer une politique de santé proche des citoyens et des problèmes qui les affectent.
Consultez le communiqué de presse
Date de publication:
Mar, 16/01/2018 - 10:43
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Related Link:
http://prs.belgamediasupport.be/l/85082
Belga n'st pas responsable du contenu du communiqué ci-dessus
Belga

Page 25/26 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

PRpro : Gezondheidsenquête 2018 in de startblokken!
Belga - 16 Jan. 2018
Pagina 0
Belga
PRpro : Gezondheidsenquête 2018 in de startblokken! ======== niet-redactionele mededeling ========= BELGIUM 16/01
(BELGAMEDIASUPPORT) = Bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Een grootschalige enquête naar de
gezondheid en leefstijl van de Belgen gaat in januari 2018 van start en zal het hele jaar door worden voortgezet in de drie
regio?s van het ...
PRpro : Gezondheidsenquête 2018 in de startblokken!
======== niet-redactionele mededeling =========
BELGIUM 16/01 (BELGAMEDIASUPPORT) =
Bron:
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Een grootschalige enquête naar de gezondheid en leefstijl van de Belgen gaat in januari 2018 van start en zal het hele jaar
door worden voortgezet in de drie regio?s van het land.
Sinds 1997???en dit om de vijf jaar???organiseren het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en StatBel (Statistics
Belgium) dit uitgebreide onderzoek om de ontwikkelingen op het domein van volksgezondheid en de specifieke noden van de
bevolking op het gebied van zorg en preventie in kaart te brengen. De via deze enquête verzamelde gegevens bieden de
bevoegde autoriteiten essentiële informatie voor het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid dat dicht bij de burgers en hun
gezondheidsproblemen staat.
Raadpleeg de volledige versie van het persbericht
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