
Bijlage 1 
 

1 
 

Studie in opdracht van: 

 

 

BIJLAGE 1: UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

In het geval we binnen de straal van 5 km onvoldoende respons zouden krijgen op de uitnodiging om 

aan deze studie deel te nemen, kan er gedacht worden aan een aanpassing van de studieopzet hetzij 

door uitbreiding van het studiegebied, hetzij door uitbreiding van de studiepopulatie. 

1. Mogelijkheden voor uitbreiding van het studiegebied 

In het geval we binnen de straal van 5 km onvoldoende respons zouden krijgen op de uitnodiging om 

aan deze studie deel te nemen, kan er een uitbreidingszone worden afgebakend waarin extra 

deelnemers kunnen worden aangeschreven. Voor deze uitbreidingszone zien we drie mogelijkheden: 

1. Een cirkelvormige uitbreiding van 1 km (dus naar een totale straal van 6 km) (Figuur 1) 

Via deze manier is de afstandsregel om te worden opgenomen als deelnemer voor iedereen 

gelijk.  

2. Een ellipsvormige uitbreiding volgens de overheersende windrichting (Figuur 2) 

Via deze manier is de afstandsregel om te worden opgenomen als deelnemer maximaal 

gericht op de zone met vermoeden van relevante blootstelling via de overheersende 

windrichting. 

3. Statistische sectoren die de rand van de 5 km-zone kruisen (Figuur 3) 

Een uitbreiding is dan gebaseerd op administratieve grenzen. Dit heeft als voordeel dat 

verschillende socio-economische parameters ook op dit detailniveau beschikbaar zijn. Een 

nadeel is dat het uitbreidingsgebied dan bepaald wordt door de toevallige vorm van de 

statistische sectoren. Hierdoor zou er bijvoorbeeld in de gemeente Kruibeke een grote 

landelijke sector wel worden opgenomen, maar de woonkern van Kruibeke, die dichterbij ligt, 

niet. 
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Figuur 1: Mogelijkheid 1 voor de uitbreidingzone van het studiegebied: uitbreiding van de straal van 

het cirkelvormige met 1 km. 
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Figuur 2: Mogelijkheid 2 voor de uitbreidingzone van het studiegebied: ellipsvormige uitbreiding met 

1 km volgens de overheersende windrichting.  
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Figuur 3: Mogelijkheid 3 voor de uitbreidingzone van het studiegebied: statistische sectoren die snijden 

de 5 km-zone kruisen (lichtrode gebieden). 

 

2. Mogelijkheden voor uitbreiding van de studiepopulatie 

Bij onvoldoende respons is het ook mogelijk om de doelgroep uit te breiden met extra geboortejaren. 

Naast jongeren geboren in 2007-2008, kunnen ook jongeren geboren in 2006 en 2009 worden 

aangeschreven. Door deze twee bijkomende geboortejaren aan te schrijven, zou de gemiddelde 

leeftijd wel kunnen behouden blijven op 14-15 jaar. Een nadeel van de extra geboortejaren is dat er 

dan meer variatie wordt aangebracht in de beschikbaarheid van CLB-gegevens en in de tijd tussen dit 

onderzoek en het CLB-onderzoek. Voor jongeren met geboortejaar 2006 is het CLB-onderzoek vorig 

schooljaar gebeurd en zit er dus meer tijd tussen de puberteitsgegevens en de bloed- en urineafname 

in deze studie. Jongeren geboren in 2009 hebben dan nog geen CLB-onderzoek gehad, waardoor de 

puberteitsgegevens van het CLB-onderzoek ontbreken voor deze groep. 

 


