VTO

Gezondheids
Enquete
(GE/LSM-K)

LeefstijlMonitor Gezondheids
module (LSM-A) Monitor

Gezondheids
monitor Jeugd

NSO

HBSC

LISS panel

karakter

sport & cultuur
als focus
gezondheid

opvolger Obin

Gezondheid regio Gezondheid regio specifiek sport

jeugdonderzoek

longitudinaal,
Vrije tijd

eigenaar

SCP-CBS

CBS-RIVM

CBS-RIVM

GGD

GGD

Mulier Instituut

SCP/UU/Trimbos

Centerdata

beschikbaar

analyse: remote
access (kosten)

na 5 maanden

na 5 maanden

via RIVM, remote
access

via RIVM, remote
access

data per project
RSO data gekoppeld beschikbaar

periode

2012, 2014,
2016, 2018

2001-toekomst

2015, 2017, 2019 2012, 2016

2015

1-2 per jaar

2005, 2009, 2013,
2017

2008-2017

periodiek vs continu
(seizoen effect)

dec-jan

continu

continu

najaar

najaar

najaar

periodiek

winter

n per meting

3.000

10.000

10.000

387.000

100.000

1.000-4.000

5.500 VO

leeftijdsrange

>0 (geen lft var)

12+, >2016 4+, >2019
1+

4 of ouder

19 of ouder

2e en 4e klas VO 16-79 jaar

jeugd

9 of ouder

jaarlijks
Squash
60 (15 'details')
per sport (per
2017)

wekelijks
Squash
60 (4 'details')

wekelijks
eigen vragen
geen

nvt
eigen vragen

45 (3 details)

nvt
eigen vragen/GGD
geen

geen

ja

algemeen / per
sport
algemeen

algemeen

ja

nee

nee

ja/afh vragen

nee

beweeggedrag

frequentie
wandelen/fietsen afhankelijk
naar school
onderwerpen

Sportdeelname:
terugvraagtijd jaarlijks
RSO
methode
aantal sporten 45 (3 details)
lidmaatschap

per sport

wekelijks
Squash
60 (4 'details')
per 2015
algemeen

verband

ja

nee

beweeggedrag,
attituden, kijken leefstijlen,
gezondheid
andere details etc

algemene
indruk

breed, wat
oppervlakkig,
klein aantal

2015, zitten, sport
gewoonte; 2017, 4
details sport erbij

geen regiovars:
(alleen via
vanaf 2017 :
Remote access) nieuwe Obin

veel andere
alleen via Remote leefstijl/gezo
access
vragen

Mulier Instituut, maart,
nog andere
2018 onderzoek: Eurobarometer.

jaarlijks
RSO

flexibel,
verdiepend

nee

volledig

6.000

wekelijkse
duur (uur), lijst
sporten

bevat enkele
sportvragen

sport + andere
vrijetijds act

TBO

Sporters
Monitor (SM) AVO

Obin

karakter

tijdbesteding

deelname, ad overheids
hoc vragen
beleid

sport, bewegen,
ongevallen

eigenaar

SCP

NOC*NSF

SCP

VWS

beschikbaar

na circa 2 jaar

moeizaam/op
verzoek

volledig

volledig

periode

1975-2005, 2006,
2011, 2016

2013toekomst

1979-2007

2001-2014

periodiek vs continu
(seizoen effect)

continu (>2006)

12x per jaar

najaar, om de 4
jaar
continu

n per meting

2.000

3.000

14.000

11.000

leeftijdsrange

10 of ouder

5-80 jaar

6 of ouder

0 of ouder

Sportdeelname:
terugvraagtijd wekelijks
tijdsregistratie
methode
aantal sporten 45 (0 details)

maandelijks jaarlijks
RSO (verkort) anders
45 (3 details)
45 (7 details)

jaarlijks
RSO
45 (3 details)

lidmaatschap

algemeen

nee

per sport

per sport

verband

ja

nee

ja

ja

tamelijk
uitgebreid (ook
andere details sport)

algemene
indruk

Sportindex is
ander
7 sporten pp
onderzoek
met details

samenhang sport
met andere act., flexibel,
klein aantal
verdiepend

gedateerd

incidenteel
beweeg

gedateerd

