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Samenvatting 

De studie JOnG! is een onderzoek naar de ontwikkeling, opvoeding, gezondheid, 
gedrag, en zorgnood- en zorggebruik van kinderen in Vlaanderen, en is onderdeel van 
het meerjarenprogramma van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In 
dit rapport wordt verslag uitgebracht van het sociaal-demografisch profiel, en van een 
aantal aspecten van de zwangerschap, bevalling, geboorte en gezondheid tijdens de 
eerste levensmaanden van meer dan 3000 kinderen geboren in 9 regio’s van Kind en 
Gezin verspreid over de verschillende Vlaamse provincies en het Brussels Gewest. 
Sommige gegevens zijn afkomstig van een vragenlijst die in de eerste weken na de 
geboorte (gemiddeld 6,3 weken) door de ouders werd ingevuld (n=2106 
respondenten); andere zijn afgeleid uit het elektronisch kinddossier van Kind en Gezin 
(Ikaros) (n=3017 deelnemers). De deelnemers aan de JOnG!-studie 
vertegenwoordigen 58,4% van de doelpopulatie (N=5161 kinderen woonachtig in een 
van de 9 geselecteerde regio’s en geboren op een oneven dag tussen 1 mei 2008 en 
30 april 2009), en van deze deelnemers vulde 69,8% een startvragenlijst in 
(respondenten)(d.i. 40,8% van de doelpopulatie). 

Het profiel van de JOnG!-deelnemers is erg vergelijkbaar met dat van de Vlaamse 
geboortecohorte op het vlak van de geslachtsverdeling van de kinderen, de leeftijd en 
pariteit van de moeder bij de bevalling, en de proportie van gezinnen met 
kansarmoede. De proportie niet-Belgen en niet-Nederlandstaligen in deze groep, zoals 
vastgesteld aan de hand van de nationaliteit van de moeder bij haar eigen geboorte 
en de taal die zij gebruikt bij de zorg en opvoeding van haar kind, ligt telkens 
ongeveer 5% lager dan in de volledige Vlaamse geboortecohorte. 

Deze sociaal-demografische trend is op sommige vlakken meer uitgesproken bij 
JOnG!-respondenten. De proportie kansarme gezinnen ligt hier 3% lager dan in de 
groep JOnG!-deelnemers en in de volledige Vlaamse geboortecohorte, ze hebben over 



 

het algemeen hoger opgeleide en meer beroepsactieve ouders, en groeien op in 
gezinnen met een gemiddeld hoger gezinsinkomen, dan men op basis van Belgische 
referentiecijfers voor dergelijke gezinnen zou verwachten. 

Grosso modo bevestigen de pre- en perinatale indicatoren van JOnG! het profiel dat 
hieromtrent beschikbaar is voor de volledige Vlaamse geboortecohorte. 

Dit rapport omvat een beschrijvende analyse van de gezondheidsgegevens (perinataal 
en eerste levensweken) van deelnemers aan het JOnG! onderzoek, die de basis is voor 
de longitudinale opvolging van de gezondheid van deze cohorte in opeenvolgende 
metingen. De analyse van determinanten en tijdtrends van gezondheid komen in 
volgende rapporten aan bod. 

 


