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Datum: oktober 2017  
Onderwerp: Uitnodiging onderzoek GGD (Kindermonitor) 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Hoe groeien kinderen in Gelderland op? Welke vragen hebben ouders over de gezondheid of 
opvoeding van hun kind? Voor een antwoord op deze vragen hebben wij uw hulp nodig! Vult u ook 
onze anonieme vragenlijst in? U maakt dan kans op een bon van €100 voor een pretpark of 
speelgoedwinkel. 
 
Kindermonitor 
GGD Noord- en Oost-Gelderland doet een groot onderzoek naar de gezondheid  en opvoeding 
van kinderen. De GGD doet dit samen met de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4 jarigen (Yunio, 
Vérian en Icare) en CJG Apeldoorn. Alle ouders met kinderen tot 12 jaar krijgen een uitnodiging 
om mee te doen. De vragenlijst gaat over de gezondheid, vrijetijdsbesteding, opvoeding en 
leefgewoonten van uw kind. 
 
Waarom is het belangrijk dat u meedoet? 

 Uw ervaring en kennis als ouder is heel belangrijk. U bent dé expert als het om uw kind 
gaat! 

 De uitkomsten van het onderzoek helpen de GGD, gemeenten en 
jeugd(gezondheids)organisaties. Zij kunnen hun plannen en activiteiten hiermee goed laten 
aansluiten bij de wensen van ouders.  

 
Hoe doet u mee? 
De vragenlijst kunt u op internet invullen, bij voorkeur via de computer, laptop of tablet. Heeft u 
meer dan één kind onder de 12 jaar? Dan vult u de vragenlijst in voor één van uw kinderen. Het 
programma kiest willekeurig voor welk kind u de vragenlijst kunt invullen. Het invullen duurt 
ongeveer 20 minuten. 
 

 

Klik op www.kindermonitorNOG.nl om de vragenlijst te starten. 
 
Als de link niet werkt, kopieer en plak de link  www.kindermonitorNOG.nl dan in de adresbalk van uw browser. 

 

 
Kans maken op een bon van €100 
Als u meedoet, maakt u kans op één van de tien cadeaubonnen van €100. 
De bon is te besteden bij een pretpark in Nederland of bij een 
speelgoedwinkel. We vragen u hiervoor uw e-mailadres in te vullen. Zodat 
we u kunnen bereiken als u een bon gewonnen heeft. De vragenlijst blijft 
anoniem.  
 
Wilt u meer informatie? 
Na het invullen van de vragenlijst kunt u informatie krijgen over verschillende 
onderwerpen die met de gezondheid en opvoeding van kinderen te maken 
hebben. 
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http://www.kindermonitornog.nl/
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Heeft u vragen? 
Klik hier voor meer informatie over het onderzoek. 
Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op via e-mailadres kindermonitor2017@desan.nl of 
bel de helpdesk: 0800 - 020 08 23 (gratis). De helpdesk is geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.30 en 21.30 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 16.30 uur. 
 
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid/algemeen directeur 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 
 
 
 

https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/item/veelgestelde-vragen-kindermonitor

