Monitor kalender 2019 - 2022
Monitor kalender Jeugd
Doelgroepen

Monitors

Planning uitvoering

Gegevens beschikbaar

12-18 jarigen

-

Gezondheidsmonitor Jeugd klas 2 en 4 voortgezet onderwijs

-

Najaar 2019

-

Najaar 2020

0-12 jarigen

-

Vragenlijstonderzoek kinderen groep 7 Basisonderwijs
Onderzoek kinderen gekoppeld aan contactmoment JGZ groep 7

-

Schooljaar 2018-2019
Elk schooljaar

-

Najaar 2019
Elk najaar

0-4, 5-6, 10-11,
13-14 jarigen
(contactmomenten JGZ)
0-18 jarigen

-

Registratiegegevens Digitaal Dossier JGZ o.a. gewicht,
psychosociale problematiek

-

Elk schooljaar

-

Elk najaar

-

-

Wisselend

-

Wisselt per bron,
demografie en
vaccinatiegraad jaarlijks

Monitor
jongvolwassenen
(16 t/m 25)

-

Gegevens overige bronnen: CBS (o.a. demografische gegevens,
huishoudenssamenstelling), Kinderen in Tel (o.a. voortijdig
schoolverlaters, kinderen in bijstandsgezinnen), RIVM
(vaccinatiegraad)
Vragenlijstonderzoek uitgezet via diverse kanalen, o.a. sociale
media

-

Voorjaar 2020

-

Eind 2020

Monitor kalender volwassenen en senioren
Doelgroepen

Monitors

Planning uitvoering

Gegevens beschikbaar

18-64 jarigen

-

Gezondheidsmonitor volwassenen en senioren

-

Najaar 2020

-

Najaar 2021

65 jarigen en
ouder
18 jarigen en
ouder

-

Gezondheidsmonitor volwassenen en senioren

-

Najaar 2020

-

Najaar 2021

-

Gegevens overige bronnen: CBS (o.a. demografische gegevens,
huishoudenssamenstelling)

-

Wisselend

-

Wisselt per bron,
demografie jaarlijks

Monitor kalender kwetsbare groepen
Doelgroepen

Monitors

18-64 jarigen

-

65 jarigen en
ouder
Alle leeftijden

-

Alle leeftijden

-

-

-

Planning uitvoering

Een deel van de indicatoren zit in de Gezondheidsmonitor
volwassenen en senioren
Een deel van de indicatoren zit in de Gezondheidsmonitor
volwassenen en senioren
Gegevens overige bronnen: CBS, databuffet, Vektis (o.a.
eenouder gezinnen, inkomen onder bijstandsniveau, personen
met verward gedrag, statushouders, psychiatrische
aandoeningen behandeld in 2e en 3e lijn)
Registratiegegevens soort en aantal meldingen bij casus
overleggen, Meldpunt Zorg & Overlast, Woon hygiëne
Problematiek (WHP) en Voorkom Huisuitzetting (ViA)
Jaarlijks opvraag cijfers bij gemeenten over (dreigende)
huisuitzetting, aanmeldingen bij gemeentelijke
schuldhulpverlening

Gegevens beschikbaar

-

Najaar 2020

-

Najaar 2021

-

Najaar 2020

-

Najaar 2021

-

Wisselend

-

Wisselt per bron

-

Jaarlijks

-

Jaarlijks, zomer

-

Jaarlijks

-

Jaarlijks, zomer

Informatie
Mocht u specifieke vragen hebben ten aanzien van onderzoek, bijvoorbeeld over wanneer de nieuwe cijfers beschikbaar zijn, mogelijkheden t.a.v.
wijkcijfers, onderzoek in het sociaal domein of interpretatie van cijfers: neem contact op met uw onderzoeker publieke gezondheid:
•

Subregio Eemland

•
•
•
•
•

Subregio
Subregio
Subregio
Subregio
Subregio

Lekstroom
Utrecht West
Vallei
Zuid Oost
Utrecht stad

Nelleke de Vos (ndevos@ggdru.nl) voor gemeenten; Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Woudenberg
Clothilde Bun (cbun@ggdru.nl) voor gemeenten; Eemnes, Leusden, Soest
Ellen Tromp (etromp@ggdru.nl)
Francoise Schutz (fschutz@ggdru.nl)
Clothilde Bun (cbun@ggdru.nl)
Carolien Plevier (cplevier@ggdru.nl)
Jessica Bouwman (j.bouwman@utrecht.nl)

