FAQs
•

Ik heb een brief van Statbel ontvangen aangaande de
Gezondheidsenquête. Over wat gaat het?
Het gaat om een enquête die georganiseerd wordt door het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid die verantwoordelijk is voor de inhoud van de enquête,
voor de analyse en de rapportage van de resulten terwijl Statbel belast is met de
samenstelling van de steekproef (op basis van het Rijksregister), het veldwerk
(verzamelen van gegevens) en het informatiseren van de gegevens.

•

Wat is het doel van een Gezondheidsenquête?
Het doel van deze enquête is om de algemene gezondheidstoestand van de
bevolking in te schatten, en de leefstijlkermerken en gedrag die daarop van
invloed kunnen zijn. De resultaten van deze enquête worden gebruikt om
prioriteiten op dit gebied vast te stellen en om de bevoegde autoriteiten in staat
te stellen een proactief gezondheidsbeleid te voeren dat is aangepast aan de
reële behoeften van de bevolking.

•

Waarvoor dient deze enquête?
Verschillende onderwerpen komen in de gezondheidsenquête aan bod: de
gezondheid van individuen, leefstijlkenmerken die de gezondheid kunnen
beïnvloeden, preventie, het gebruik van gezondheidszorg, gezondheid en
leefmilieu. Het is belangrijk om hierover cijfermateriaal te verzamelen om de
gezondheid en de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren, om te
investeren daar waar de nood het hoogst is, om een preventief gezondheidsbeleid
te voeren en het belang van gezondheid te promoten. De verschillende
vragenlijsten die worden gebruikt, werden ook ontwikkeld met het oog op
internationale vergelijkingen en met het oog op een vergelijking met de
resultaten bekomen in de vroegere gezondheidsenquêtes. U kunt de rapporten
van de vorige gezondheidsenquêtes overigens vinden op de volgende website:
http://www.gezondheidsenquete.be

•

Waarom een enquête organiseren als er toch niet veel verandert?
Tussen een enquête en het nemen van beslissingen op basis ervan, gaat veel tijd.
Maar goede informatie over gezondheid is belangrijk voor het maken van correcte
beslissingen, om de toegang tot gezondheidszorgen te verbeteren, om daar te
investeringen waar de noden het hoogst zijn, om een preventief
gezondheidsbeleid te voeren en het belang van gezondheid te promoten.

•

Wanneer zullen de resultaten beschikbaar zijn?
Normaal gezien moeten de 11,300 enquêtes tegen eind van het jaar 2018
uitgevoerd zijn. Daarna moet alles nog gecontroleerd en talrijke analyses
uitgevoerd worden. Eind 2019 zullen de eerste resultaten gepubliceerd worden en
in de media verschijnen. U kunt de rapporten van de vorige gezondheidsenquêtes
vinden op de volgende website: http://www.gezondheidsenquete.be

•

Hoe/waarom is mijn huishouden geselecteerd?
In de eerste plaats zijn er op willekeurige basis 158 gemeenten in België
geselecteerd, waaronder dus uw gemeente. Op basis van het Rijksregister

worden daarna de huishoudens in deze gemeenten geselecteerd, ook op
willekeurige basis. De doelstelling is om in totaal ongeveer 6,000 huishoudens in
België in 2018 te interviewen (max. 4 personen per huishouden), ofwel 11.300
personen. Het gaat om een representatief staal van de algemene bevolking in
België.
•

Ik heb een brief van Statbel ontvangen aangaande de
Gezondheidsenquête. Wat betekent dit concreet?
Zoals aangekondigd in de introductiebrief, zal een enquêteur/enquêtrice van
Statbel zich bij u aanbieden om de enquête af te nemen. Er zijn twee
vragenlijsten: De enquêteur zal mondeling - met behulp van een PC - een
vragenlijst afnemen bij elk geselecteerd lid van uw huishouden (maximum van
vier leden per huishouden). Deze vragenlijst kan, in uitzonderlijke
omstandigheden ook beantwoord worden door een andere lid van het
huishouden. Vragen met betrekking tot het huishouden moeten enkel door de
referentiepersoon of zijn/haar partner worden ingevuld. Daarnaast wordt ook
gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst die enkel door geselecteerde
personen van minstens 15 jaar zelf moet worden ingevuld.

•

Hoe lang duurt zo’n interview?
Een interview kan, naargelang de leeftijd en de gezondheidstoestand, tussen de
20 minuten en een uur per persoon duren.

•

Wie moet op de vragen antwoorden?
Alle geselecteerde personen die op hetzelfde adres wonen (maximum 4 personen
per huishouden). In enkele uitzonderlijke gevallen is het toegestaan dat een
andere persoon (al dan niet lid van het huishouden) antwoordt "in naam van" de
geselecteerde persoon. Dit wordt "antwoorden via proxy" genoemd.

•

Kan de enquête via de telefoon afgenomen worden?
Neen, deze enquête wordt niet via de telefoon afgenomen. De enquêteur komt,
na afspraak, bij het huishouden langs om de interviews af te nemen. Van deze
regel kan niet worden afgeweken.

•

Ik heb al verschillende malen aan enquêtes deelgenomen. Moet ik toch
deelnemen?
11,300 personen werden bij toeval geselecteerd op basis van het Rijksregister om
deel te nemen aan de Gezondheidsenquête 2018. Het is juist dat Statbel elk jaar
verschillende enquêtes organiseert. Het kan dus voorkomen dat uw huishouden
voor meerdere enquêtes werd geselecteerd, maar dit is eerder zeldzaam. Op
Stabel wordt gewerkt met een systeem dat erover waakt dat een huishouden ten
hoogste één maal per vijf jaar uitgenodigd wordt voor deelname aan een
enquête.

•

Ik ga bevallen/ ik word binnenkort opgenomen in een ziekenhuis/ ik ben
ernstig ziek. Kan ik van deelname afzien?
Het gaat hier niet om een verplichte enquête, maar om de kwaliteit van de
resultaten te garanderen, is het zeer belangrijk dat alle geselecteerde
huishoudens deelnemen. We begrijpen echter uw situatie en zijn ervan bewust
dat het voor u moeilijk is om deel te nemen. We stellen dan ook voor dat een
ander lid van uw huishoudens 'in uw naam' op de vragen zal antwoorden.

•

Ik verhuis binnenkort. Wat moet ik doen?
De uitnodingsbrief werd toegestuurd naar het adres zoals vermeld in het
Rijksregister. We gaan ervan uit dat uw nog steeds op dit adres woont op het
moment dat een enquêteur zal langskomen. Indien u feitelijk niet meer op dit
adres woont, zouden we het op prijs stellen indien u ons dit nieuwe adres zou
melden via het telefoonnumer 0800/12033. Indien u verhuisd bent binnen de
gemeente, zal de enquêteur proberen u op dit nieuw adres te contacteren. Indien
u verhuisd bent buiten de gemeente, hoeft u niet aan de gezondheidsenquête
deel te nemen.

•

Ik ben niet ziek. Heeft het dan wel zin om aan deze enquête deel te
nemen?
De gezondheidsenquête richt zich zowel tot personen die zich kerngezond voelen
als tot personen met gezondheidsproblemen, omdat wij willen nagaan hoe het
gesteld is met de gezondheidstoestand van de totale Belgische bevolking.
Daarom is het belangrijk dat wij zowel gezonde als minder gezonde mensen
kunnen interviewen.

•

Ik ben erg ziek. Heeft het dan wel zin om aan deze enquête deel te
nemen?
De gezondheidsenquête richt zich zowel tot personen die zich kerngezond voelen
als tot personen met gezondheidsproblemen, omdat wij willen nagaan hoe het
gesteld is met de gezondheidstoestand van de totale Belgische bevolking.
Daarom is het belangrijk dat wij zowel gezonde als minder gezonde mensen
kunnen interviewen.

•

Ben ik niet te oud om aan deze enquête deel te nemen?
De gezondheidsenquête richt zich tot de totale Belgische bevolking, van jong tot
oud. Een naaste mag u altijd helpen of bijstaan tijdens het interview indien u dit
wenst.

•

Is deelname aan de enquête verplicht?
Neen, uw deelname is vrijwillig. Wij hopen niettemin dat u zal deelnemen aan
deze studie, aangezien uw antwoorden van groot belang zijn om het
gezondheidsbeleid te verbeteren. Ook tijdens het interview mag u steeds uw
deelname aan het interview stopzetten.

•

Word mijn privacy wel voldoende beschermd?
De Gezondheidsenquête is goedgekeurd door de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer en kreeg een gunstig advies van het Ethisch
Comité van de Universiteit Gent. De informatie die u doorgeeft aan de enquêteur
is strikt vertrouwelijk. De enquêteurs moeten zich dus, door een contract en

volgens de wet, houden aan het beroepsgeheim. Bovendien is de ingezamelde
informatie volledig anoniem voor de wetenschappers die de gegevens behandelen
en de analyses doen. Ten slotte, laten de statistische resultaten die hieruit
voortvloeien op geen enkele manier toe personen te identificeren.
•

Word ik betaald voor deelname aan de enquête?
Neen, er is niet voorzien in een vergoeding.

•

Hoe weet ik dat een persoon die zich bij mij aanbiedt echt een
enquêteur/enquêtrice is?
Een enquêteur of enquêtrice van Stabel
moet altijd op verzoek een
accreditatiekaart met een foto, een logo van Statbel en een handtekening van de
directeur van Statbel kunnen tonen. Meestal beschikken de enquêteurs ook over
een kopij van de introductiebrief aan u gericht en hebben steeds een draagbare
computer met zich mee. Indien u desondanks nog twijfelt, is het aangeraden
onze diensten te contacteren via het nummer 0800/12033.

•

Wat als een enquêteur langs komt en niemand thuis is?
Aan de enquêteurs wordt gevraagd de huishoudens geselecteerd voor de
Gezondheidsenquête meermaals te contacteren. Bij een huisbezoek zullen de
enquêteurs een visitekaartje achterlaten, met daarop de datum waarop ze terug
contact zullen nemen.

•

Ik ben niet beschikbaar voor de afspraak die door de
enquêteur/enquêtrice wordt voorgesteld
Om een afspraak te maken die beter voor u past, kunt u steeds de
enquêteur/enquêtrice contacteren indien u over zijn/haar telefoonnummer
beschikt (die vindt u meestal onderaan het visitekaartje). Indien dit niet het geval
is, contacteer 0800/12033.

•

Moet ik aanwezig zijn op het moment door de enquêteur vermeld op het
visitekaartje?
Onze enquêteurs beschikken over een ganse trimester om de voor de enquête
geselecteerde huishoudens te contacteren en te bevragen. Indien een huishouden
afwezig is, kunnen de enquêteurs een visitekaartje achterlaten in de brievenbus
waarop een nieuwe afspraak kan worden vermeld, samen met het
telefoonnummer. Indien u niet aanwezig kunt zijn op de voorgesteld afspraak,
volstaat het de enquêteur te contacteren en een nieuwe afspraak - volgens uw
beschikbaarheid - te maken.

•

Ik wil wel aan de enquête deelnemen, maar dan enkel met een andere
enquêteur/enquêtrice
Wij dringen er bij onze enquêteurs sterk op aan om zich correct en beleefd op te
stellen. Indien dit niet het geval was, bieden wij u onze excuses aan en vragen
we u te melden wat er aan de hand was door ons een bericht te sturen naar ons
e-mailadres: his@wiv-isp.be zodat we - zo nodig - afdoende maatregelen kunnen
nemen. Het is echter niet mogelijk om een andere enquêteur/enquêtrice te
sturen.

•

Ik heb al weken geleden een uitnodigingsbrief ontvangen, maar geen
enkele enquêteur of enquêtrice is al langsgekomen
We dringen erop aan dat de enquêteurs snel contact nemen met de geselecteerde
huishoudens, maar soms loopt er iets mis. Indien u de uitnodigingsbrief al enige
tijd geleden ontvangen hebt, maar niemand is langsgeweest, zouden we het op
prijs stellen dat u ons contacteert via het telefoonnumer 0800/12033.

