
Welkom!

Webinar ‘De Lokale Gezondheidsenquête: 4 jaar 
en 15 rapporten later’
Vrijdag 7 oktober | 10u-12u



Bert Mostien, VAZG

Verwelkoming



Agenda

• Verwelkoming en inleiding door Bert Mostien, VAZG

• ‘Wat is de lokale Gezondheidsenquête, hoe doe je mee als 
lokaal bestuur en waarom?’ Sarah Reyntens, Vlaamse Logo’s

• Een toelichting bij de resultaten van de lokale 
Gezondheidsenquête tot nu toe door Lize Hermans, Sciensano

• Getuigenis van Marc Morris, schepen gezondheidsbeleid Bertem



Sarah Reyntens, Vlaamse Logo’s

‘Wat is de lokale Gezondheidsenquête, hoe 
doe je mee als lokaal bestuur en waarom?’



Wat

• Lokale gezondheidsenquête voor inwoners vanaf 15 jaar

• Via representatieve steekproef

• Gebaseerd op de nationale gezondheidsenquête

• Gezondheidscijfers op niveau van de stad/gemeente
• de gezondheidstoestand en het welzijn van de inwoners

• levensstijl en de gedragsgebonden determinanten van gezondheid

• de fysieke en sociale omgeving gerelateerd aan gezondheid

• Selectie van vragen relevant voor de lokale context



• Meten is weten

• Beleidsmatig werken: 
Cijfers als onderbouwing van 
lokaal preventief 
gezondheidsbeleid

• Waardevolle input 
omgevingsanalyses MJP

• Vorm van burgerparticipatie

Waarom



• Gekozen als iets kleinere gemeente (ong. 11 000 inwoners) 

• Mooie respons, positief resultaat

• Leverde veel nuttige informatie op ➔ draaiboek

• Bijgestuurd waar nodig

→ Verspreid naar alle Vlaamse lokale besturen vanaf 2019

Pilootproject Melle - 2018





• Leeftijd, geslacht

• Moeilijk om rond te komen met 
inkomen

• Tewerkstelling, diploma

• Subjectieve gezondheid

• Mondgezondheid

• Levenskwaliteit

• Mentaal welbevinden: stress, 
vitaliteit

• BMI

• Voeding

• Beweging en sedentair gedrag

• Gebruik van tabak, alcohol,    
e-sigaret, cannabis

• Sociale contacten en informele 
zorg

• Gezondheid en omgeving: 
hinder thuis (incl. passief 
roken) en in de buurt/wijk

• Voor 50+: kwetsbaarheid

• Voor 65+: valincidentie 

Vragenlijst



Hoe deelnemen?

• 2 instapmomenten per jaar: maart en september

• Inschrijvingslink

• Interne goedkeuring (CBS)

• Na inschrijving: Sciensano contacteert logo en lokaal bestuur

• Daarna samenwerkingsovereenkomst

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde9U5fz-KGZjohuoHIZICnofF531-ajZ_cZsuTsystKliDbg/viewform


Verloop - voorbereiding

• Na beslissing deelname en ondertekening 
samenwerkingsovereenkomst: start voorbereiding veldwerk
• Aanvraag toegang rijkregister voor deelnemende lokale besturen
• Na goedkeuring: lijst van potentiële respondenten naar Statbel voor 

steekproef

• Doel = 1000 ingevulde vragenlijsten

• Steekproef van 6000 mensen
• Op basis van statistische sector, geslacht, leeftijd
• 1500 mensen per wave

• Unieke identificatienummer voor opvolging en verwerking

• Drukwerk en verzending via externe drukkerij

→ Anonimiteit!



• Communicatie door het lokaal 
bestuur naar de burger
• Sociale media
• Website
• Lokaal infomagazine
• Persconferentie
• …
• Voorbeeldteksten 

beschikbaar
• Ondersteuning door jouw 

logo 

Verloop - voorbereiding



Verloop – start veldwerk

• Geselecteerde personen krijgen uitnodigingsbrief met link online 
vragenlijst
• Personaliseerbare brief

• Na 3 weken herinneringsbrief + papieren vragenlijst

• Omslag maxiresponse Bpost

• Na herinnering nog 2 weken tijd om in te vullen

• 6e week = overgangsperiode

→Einde wave 1

→Volgende waves tot 1000 geldig ingevulde vragenlijsten







Verwerking en opvolging

• Papieren vragenlijsten worden ingevoerd door 
jobstudent/interim bij Sciensano

• Opkuis data, verwerking data en opmaken rapport door 
Sciensano

• Na oplevering rapport door Sciensano: ondersteuning door het 
Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) van jouw regio
• Opmaken communicatieplan intern en extern

• Resultaten analyseren en interpreteren

• Coaching bij beleids- en actieplan

https://www.vlaamse-logos.be/


Vragen?



Lize Hermans, Sciensano

Een toelichting bij de resultaten van de lokale 
Gezondheidsenquête tot nu toe



Marc Morris, schepen gezondheidsbeleid 
Bertem

Getuigenis en ervaring vanuit de praktijk



• Vlaamse logo’s
• https://www.vlaamse-logos.be/content/lokale-

gezondheidsenqu%C3%AAte

• Sciensano: 
• https://www.sciensano.be/nl/projecten/lokale-gezondheidsenquete

• lize.hermans@sciensano.be

Meer weten? Vragen?

https://www.vlaamse-logos.be/
https://www.vlaamse-logos.be/content/lokale-gezondheidsenqu%C3%AAte
https://www.sciensano.be/nl/projecten/lokale-gezondheidsenquete


Bedankt

Voor uw aandacht!




