
 
 

ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR 
NATIONALE VOEDSELCONSUMPTIEPEILING 2022-2023 

 

Het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano zoekt zelfstandigen voor 
een deeltijdse job. Het doel van deze functie is het uitvoeren van enquêtes 
in verschillende gemeenten in Brussel of in het Vlaams Gewest. Deze job 
is vooral geschikt voor gezondheidswerkers met een basiskennis van 
voeding, zoals (thuis)verpleegkundigen 

 
Wie zijn wij ?  
 
Sciensano is een publieke instelling die wetenschappelijk onderzoek verricht en toezicht houdt op het 
gebied van de volksgezondheid en de gezondheid van dieren. Door verschillende onderzoeksthema's 
(gezondheid van mens, dier en milieu) te combineren, draagt Sciensano bij tot de bewaking, 
bescherming en verbetering van de gezondheid van iedereen. 
 
Het voedings- en gezondheidsteam van Sciensano is verantwoordelijk voor de organisatie van de 
Belgische voedselconsumptiepeiling. In 2022-2023 organiseert Sciensano een derde 
voedselconsumptepeiling. Dit onderzoek heeft als doel informatie te verzamelen rond de 
voedselconsumptie en voedings- en leefstijlgewoonten van de Belgische bevolking vanaf de leeftijd van 
3 jaar.  
 
 
Belang van de voedselconsumptiepeiling 
 
De voedselconsumptiepeiling wordt uitgevoerd om binnen de Belgische bevolking de prevalentie en de 
distributie te kennen van voedingsgerelateerde gezondheidsindicatoren  en om voedingsaanbevelingen 
te evalueren (zoals tekort of te veel aan macro- en micronutriënten, prevalentie van obesitas,..). De 
voedselconsumptiepeiling is noodzakelijk om een effectief voedingsbeleid te ontwikkelen dat dichter bij 
de behoeften van de Belg staat en om de voedselveiligheid van de bevolking te bewaken. Meer 
informatie over de voedselconsumptiepeiling is beschikbaar via  onze website. 
 
 
Verloop van het onderzoek 
 
Het veldwerk van de voedselconsumptiepeiling omvat twee interviews van ongeveer één uur elk die 
door de veldwerkers bij de mensen thuis worden uitgevoerd. Tijdens deze interviews wordt de 
voedselconsumptie van de deelnemers bevraagt m.b.v. een computergestuurde 24h navraag methode. 
Verder  worden vragen gesteld rond socio-demografische factoren, voedings- en leefstijlgewoonten, 
voedingsomgeving, voedselveiligheid en fysieke activiteit. Ten slotte worden de lengte, het gewicht en 
de buikomtrek van de deelnemers gemeten en worden optioneel (bij toestemming deelnemer) enkele 
biologische stalen afgenomen. Bij kinderen en adolescenten wordt ook de fysieke activiteit gemeten 
d.m.v. het dragen van een accelerometer. 
 
Het veldwerk is op 1 maart 2022 van start gegaan en zal een volledig kalenderjaar in beslag nemen. 
De steekproef omvat “alle personen van 3 jaar en ouder die in België verblijven ongeacht hun 
geboorteplaats of nationaliteit”. In totaal zullen 3020 mensen ondervraagd worden. Deze personen 
worden onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen: 
 
- 680 kinderen van 3 tot 9 jaar;  



 
  

2 

- 680 adolescenten van 10 tot 17 jaar;  
- 980 volwassenen van 18 tot 64 jaar;  
- 680 oudere volwassenen van 65 jaar en ouder. 
 
 
Wij zoeken verpleegkundigen 
 
Het welslagen van de voedselconsumptiepeiling hangt sterk af van de kwaliteit van het veldwerk. Om 
die reden wordt dit onderzoek naast diëtisten ook door verpleegkundigen uitgevoerd die een 3-daagse 
opleiding zullen krijgen. Sciensano is op zoek naar zelfstandige verpleegkundigen met kennis van 
voeding die gedurende een geheel kalenderjaar 50 interviews zullen afnemen. Afhankelijk van de 
gemeenten kan dit aantal variëren. 
 
Voor de voedselconsumptiepeiling 2022 werden op willekeurige basis 59 gemeenten geselecteerd in 
België. Dat wil zeggen dat de interviews in deze geselecteerde gemeentes plaats zullen vinden. 
Per gemeente worden deelnemers op hun beurt willekeurig geselecteerd op basis van hun 
rijksregisternummer. De verpleegkundigen die deelnemen aan de peiling moeten uit deze 
gemeentes komen of bereid zijn om zich te verplaatsen naar een van deze gemeentes. De 
transportkosten zijn vervat in een vaste algemene onkostenvergoeding. 
 
Elke verpleegkundige is verantwoordelijk voor het interviewen van ongeveer 12 personen per 
trimester/kwartaal (verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen). Dit komt op een gemiddelde 
van ongeveer 2 interviews per week die aan huis afgenomen dienen te worden. Een regelmatige 
rekrutering is noodzakelijk om de nodige continuïteit in de afname van interviews te kunnen verzekeren 
en te kunnen inspelen op eventuele weigeringen en vervangingen. We raden aan om 1 tot 2 keer per 
week een rekruteringsronde in te plannen. 
 
Om zowel werkende als niet werkende deelnemers te kunnen ondervragen, dient de veldwerker zowel 
tijdens de week als in het weekend interviews te kunnen afnemen en dit zowel overdag als ’s 
avonds. Het is dus belangrijk dat de veldwerker zich flexibel kan inzetten voor deze job en 
afwisselend op verschillende dagen van de week interviews kan afnemen. De totale tijdsduur voor 
het afwerken van één respondent (het nemen van contact, twee huisbezoeken en het administratieve 
werk) wordt geschat op ongeveer 5 uren.  
 
 
Lijst van deelnemende gemeenten  
 
Voor de voedselconsumptiepeiling 2022 zijn we nog op zoek naar verpleegkundigen in volgende 
gemeenten: 
 

Provincie/Regio Gemeente 

West-Vlaanderen Brugge 

Antwerpen Nijlen 

Antwerpen Antwerpen 

Antwerpen Schoten 

Antwerpen Berlaar 

Limburg Lanaken 

Limburg Heusden-Zolder 

Vlaams-Brabant Londerzeel 

Oost-Vlaanderen Aalst 

Oost-Vlaanderen Erpe-Mere 
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West-Vlaanderen Kortrijk 

West-Vlaanderen Koksijde 

West-Vlaanderen Wevelgem 

Vlaams-Brabant Sint-Pieters-Leeuw 

Vlaams Brabant Wemmel 
 
 
Wat wordt er verwacht van de veldwerker die deelnemen aan het onderzoek? 

 
1. Deelname aan de 3-daagse training te Brussel: 
 
Om de bevraging op een gestandaardiseerde manier te laten verlopen organiseert Sciensano een 3-
daagse training voor de aanvang van het veldwerk. Deze driedaagse training vindt plaats  op 2 dagen 
in Brussel en een halve dag online en omvat: 
 

• Een algemene uitleg van het onderzoek en de verschillende fasen ervan; 
• Uitvoeren van de 24h-recalls voor de voedselconsumptie met behulp van de GloboDiet®-

software; 
• Uitleg van gestandaardiseerde methoden voor het meten van gewicht, lengte en middelomtrek; 
• De presentatie van de verschillende vragenlijsten en procedures; 
• Een oefensessie op de gehele procedure. 

 
Aan het einde van de training ontvangt de veldwerker een computer en de benodigde apparatuur om 
de interviews af te nemen. 
 

 
 

 
 
2. Uitvoeren van het veldwerk: afnemen van interviews bij 50 deelnemers 
 
Het veldwerk bestaat uit: 
 
2.1. Contactname met de respondenten 

 
Alvorens de gegevens van de deelnemers te verzamelen, wordt de veldwerker verzocht naar het huis 
van de deelnemer te gaan (het adres wordt u door Sciensano meegedeeld). U vraagt de geselecteerde 
kandidaat om deel te nemen en legt een afspraak vast. Een substitutieproces wordt voorzien om de 
deelnemer te vervangen bij onmogelijkheid tot deelname. 
 
2.2. Verzameling van gegevens van de deelnemers 
 
De gegevensverzameling omvat twee huisbezoeken bij de deelnemer zelf en werkt als volgt: 
 

• Eerste huisbezoek (globale duur van +/- 1u30): 

Om als veldwerker te kunnen werken voor de voedselconsumptiepeiling is het belangrijk dat u kunt 
deelnemen aan driedaagse trainingen (2 in Brussel en een halve dag online). 
 
Data trainingsdagen in samenspraak met de kandidaat 
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o Afname van de eerste 24h-recall omtrent de voedselconsumptie; 
o Afname van andere vragenlijsten; 
o Instructies aan de deelnemers geven met betrekking tot de uit te voeren taken tussen de 

twee huisbezoeken in (gebruik van accelerometers bij kinderen en adolescenten 
bijvoorbeeld). 

o Verzamelen van biologische stalen die door de deelnemer zelf wordt afgenomen (vb: bloed 
druppel voor de bepaling van de vitamine D status)  
 

• Na het eerste bezoek: elektronische overdracht van de verzamelde gegevens aan Sciensano  
 
• Tussen de twee bezoeken: voor kinderen wordt in de periode tussen de twee huisbezoeken de 

24uur voedselconsumptie recall telefonisch afgenomen. Ook wordt aan de deelnemers 
gevraagd, in deze periode, een voedselfrequentie vragenlijst in te vullen en een vragenlijst 
m.b.t. gezondheid. 

 
• Tweede huisbezoek (globale duur van 1 u - 1u30): 

o Uitvoeren van de tweede 24h- recall omtrent de voedselconsumptie; 
o Afname van de andere vragenlijsten; 
o Meten van het gewicht, de lengte en de middelomtrek van de deelnemer, evenals de 

temperatuur van de koelkast. 
 

• Na het tweede bezoek: overdracht van de verzamelde gegevens aan Sciensano : elektronisch 
en papier. 
 

De totale tijdsduur voor het afwerken van één respondent (het nemen van contact, twee huisbezoeken 
en het administratieve werk) wordt geschat op vier tot vijf uren. Een activiteit als medewerker is heel 
goed te combineren met een zelfstandige beroepsactiviteit.  
 
 

 
 

3. Deelname aan een terugkomdag  

 

Halverwege het veldwerk-jaar organiseert Sciensano een terugkomdag voor alle deelnemende 
veldwerkers. Tijdens deze dag worden ervaringen uitgewisseld en wordt een korte bijscholing 
georganiseerd. 

 

Samenwerking tussen verpleegkundigen en Sciensano 
 
De activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van Sciensano. De veldwerkers moeten actief zijn in het 
werkveld, geregistreerd staan als zelfstandige verpleegkundige en verzekerd zijn. De activiteiten die in 
opdracht van Sciensano worden uitgevoerd, moeten worden uitgevoerd naast de hoofdberoepsactiviteit 
van de verpleegkundige. Tussen elke veldwerker en Sciensano wordt een contract en een 
vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten. 

Om als veldwerker te kunnen werken voor de voedselconsumptiepeiling is het belangrijk dat 
u ongeveer 12 personen interviewt per trimester. D.w.z. dat u ongeveer twee interviews kunt 
afleggen per week. Deze interviews vinden plaats bij de deelnemer thuis. Houdt er rekening 
mee dat deze interviews soms ’s avonds en in het weekend zullen plaats vinden. 
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Vergoeding (BTW incl.) 
 

• De training: 360 EUR voor de gehele training (de training vindt plaats op 3 verschillende dagen) 
inclusief een onkostenvergoeding van 60 euro of 20 EUR per trainingsdag. 

• Veldwerk: 180-220 EUR per geïnterviewde persoon (na 2 afgeronde bezoeken per persoon) en 
30 EUR extra voor gegevens verzameld met accelerometers (voor kinderen onder de 18 jaar). 
In de vergoeding is een vaste onkostenvergoeding inbegrepen. 

• Een extra vergoeding van 10 tot 15 euro voor de collectie van biologische stalen. 
• Bijeenkomst voor feedback: 70 euro per bijeenkomst (inclusief een onkostenvergoeding of 20 

EUR). 
 
 
Om te solliciteren, gelieve uw kandidatuur via onderstaand mailadres in te dienen:  
 
fcs@scienano.be 
 
 
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Isabelle Moyersoen (NL) en Nicolas Berger (FR) 
Dienst "Leefstijlen en chronische ziekten" 
Sciensano 
14, Juliette Wytsmanstraat 
1050 Brussel 
Tel: +32 (0) 2 642 55 85 (NL) en +32 (0) 2 642 56 31 (FR) 
E-mail: fcs@scienano.be 
 


