
Over Team Onderzoek 
 
"Team onderzoek ondersteunt bij de opzet en uitvoering van gezondheidsbeleid. Dit doen 
we door de gezondheid van inwoners in kaart te brengen. Hoe staat het daarmee? Welke 
factoren beïnvloeden onze gezondheid? Wat zijn trends? Waar zitten regionale of 
landelijke verschillen? Waar spelen we op in bij ondersteuning van gezondheid en 
welzijn?  
  
Gezondheidsmonitors geven inzicht  
Inzicht krijg je door regelmatig onderzoek. We sturen vragenlijsten (de 
Gezondheidsmonitors) aan verschillende leeftijdsgroepen in 21 gemeenten in onze regio. 
Elke vier jaar bevragen we alle leeftijdsgroepen. Zo zien we wat er in de tussentijd verandert. 
Samen met gemeenten en instanties bekijken we de resultaten en informatie uit andere 
bronnen. Waar zitten aanknopingspunten voor lokaal gezondheidsbeleid? Wat gaat goed en 
wat kan beter?  
  
Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) interpreteert en kijkt vooruit  
Gezondheid is een breed begrip met veel dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, 
zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Belangrijk is veerkracht 
en een betekenisvol leven leiden, eventueel met beperkingen.  
Gemeentelijk beleid steunt gezondheid op diverse beleidsterreinen. Bijvoorbeeld gezonde 
leefomgeving, gezondheidsvaardigheden kwetsbare inwoners of mantelzorgondersteuning.  
In de Volksgezondheid Toekomstverkenning brengen we elke vier jaar informatie samen uit 
onderzoek, gesprekken en andere bronnen. Wij belichten actuele thema’s en geven 
aanknopingspunten en inspiratie voor gemeentelijk gezondheidsbeleid.   
  
Kenniscentrum Onderzoek voor aanvullend onderzoek en advies  
Ons Kenniscentrum biedt gemeenten onderzoek en advies op maat. We 
beantwoorden vragen over relevante gezondheidsthema’s voor diverse beleidsterreinen, 
zoals volksgezondheid, Wmo/OGGZ, ouderen, sport en jeugd. Vragen over lokale, regionale 
en landelijke cijfers en de interpretatie. Maar ook advies over beleidsmaatregelen en 
relevante interventies. Dit gebeurt in samenspraak met andere GGD-disciplines, zoals beleid 
en preventie. We werken samen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid van 
de Universiteit van Tilburg. Zo gebruiken we ook wetenschappelijke inzichten bij 
beleidsvorming in de regio. Het Kenniscentrum kan ook helpen bij opzet en uitvoering van 
onderzoek, zoals klantentoetsen.  
Met een nieuwsbrief informeren we gemeenten en samenwerkingspartners over onze 
onderzoeken of over een actueel thema.  
  
GGD-panel voor aanvullend onderzoek  
In de afgelopen jaren hebben veel inwoners van Zuidoost-Brabant zich opgegeven voor het 
GGD-panel. Via dit panel kunnen wij korte vragen voorleggen of (zoals tijdens de 
coronacrisis) kort-cyclisch onderzoek doen. Het voordeel hiervan is dat we snel resultaat 
hebben, waarbij we wel in ons achterhoofd moeten houden dat bepaalde groepen inwoners 
minder goed vertegenwoordigd zijn in het panel.  
  
GGDkompas en Brabantscan voor onderzoeksinformatie  



Op het GGDkompas (het onderzoeksdeel van de website) staan alle onderzoeksresultaten 
per gemeente en voor de regio Zuidoost-Brabant:  
Gezondheidsmonitors, Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV), panelonderzoeken, 
tabellenboeken met cijfers, rapporten, thematische factsheets en infographics voor duiding.  
  
De Brabantscan is een provinciaal dashboard en interactieve database met 
gezondheidsinformatie per regio, gemeente en/of wijk. Er is een apart dashboard voor 
de Brabantse Omgevingsscan (BrOS). Dit deel van de Brabantscan gaat over leefomgeving en 
gezondheid.  
  
Informatie  
Neem contact op met Team Onderzoek van de sector Gezondheidsbevordering,   
telefoon 088 0031 436." 

 


