
 

  
 

 

 

Geachte ouders / verzorgers, 

 

Dit schooljaar heeft de jeugdverpleegkundige van GGD Kennemerland contact met 

alle leerlingen in de klas van uw zoon of dochter. Het doel is om jongeren de 

gelegenheid te bieden stil te staan bij hun gezondheid en de manier waarop zij hun 

leefstijl kunnen beïnvloeden. 

 

Vragenlijst 

Alle leerlingen vullen via internet de vragenlijst “Gezond Leven? Check het Even” 

en de SDQ (een lijst over sterke kanten en ervaren moeilijkheden) in. Daarin staan 

vragen over gezondheid, voeding, gedrag, slapen, pesten, roken, alcohol, vrije tijd, 

relaties, weerbaarheid en welbevinden.  

Aan het eind van de vragenlijst zien de leerlingen waar zij betrouwbare informatie 

op internet kunnen vinden over deze onderwerpen.  

 

Gesprek met de verpleegkundige 

Na het invullen van de vragenlijst nodigt de jeugdverpleegkundige uw zoon of 

dochter uit voor een gesprek op school. Hij / Zij wordt dan ook gemeten en 

gewogen. Een ogentest kan ook uitgevoerd worden. Het gesprek gaat over de 

antwoorden in de vragenlijst en de groei van uw zoon of dochter. Hij of zij mag ook 

zelf onderwerpen of vragen inbrengen.  

Soms wordt een vervolggesprek ingepland met de jeugdverpleegkundige zelf of een 

andere deskundige om op een bepaald onderwerp dieper in te gaan. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan over voeding, bewegen, sociale contacten, seksualiteit, 

genotmiddelen, gamen, psychische problemen, zelfvertrouwen.  

 

Vertrouwelijk 

De jeugdverpleegkundige van de GGD is de enige die de antwoorden van uw zoon 

of dochter kan bekijken. Zij/hij heeft een beroepsgeheim en bespreekt het met de 

jongere als het nodig is om met u of anderen te overleggen.  

 

Bijzonderheden of bezwaar  
Misschien wilt u bijzonderheden over uw kind of gezin aan ons doorgeven of bij het 

gesprek aanwezig zijn, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen aan de 

jeugdverpleegkundige van de school.         

Ook kunt u mailen als u niet wilt dat uw zoon of dochter aan de vragenlijst of het 

gesprek meedoet. Geeft u het ook door als u niet wilt dat de GGD de antwoorden 

van uw zoon of dochter anoniem (zonder een naam te noemen) gebruikt voor 

onderzoek?  Op de achterkant staat hoe dat moet. 
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Mailen 

Het mail adres van de jeugdverpleegkundige van de school is:  

mavdwijden@ggdkennemerland.nl 

 

Geef uw mail het onderwerp “Bijzonderheden” of “Bezwaar” en schrijf verder:… 

1. De naam van uw zoon of dochter 

2. De school en de klas  

3. De bijzonderheden die u kwijt wilt of 

4. Dat u graag bij het gesprek aanwezig wil zijn of 

5. Dat u bezwaar heeft tegen het invullen van de vragenlijst door uw 

zoon/dochter of 

6. Dat u bezwaar heeft tegen het gesprek van uw zoon/dochter met de 

jeugdverpleegkundige of 

7. Dat u bezwaar heeft tegen het anoniem gebruiken van de antwoorden van 

uw zoon of dochter voor onderzoek en het maken van gezondheidsplannen. 

 

Verantwoordelijkheid gemeente 

In de Wet Publieke Gezondheid staat dat GGD’en onderzoek moeten uitvoeren. Uw 

gemeente krijgt hiermee inzicht in de gezondheidssituatie van alle inwoners en kan 

plannen maken om de gezondheidszorg te verbeteren. De GGD vindt privacy erg 

belangrijk en verwerkt gegevens anoniem, zonder een naam te noemen.  

 

Vragen? 

Voor meer informatie kunt u mailen naar de jeugdverpleegkundige 

mavdwijden@ggdkennemerland.nl  of bellen naar 023 7891777. U kunt zelf ook bij 

ons terecht voor vragen over het opvoeden en opgroeien van uw zoon of dochter. 

Wilt u zien wat de GGD aan jongeren adviseert over verschillende 

gezondheidsonderwerpen, kijk dan eens op www.jouwggd.nl.  

 

Voor ouders en verzorgers kan www.hoepakjijdataan.nl interessant zijn. Hier staan 

tips over weerbaarheid en omgaan met verleidingen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
A.H. Lesscher MA 

Sectormanager Jeugdgezondheidszorg 
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