
 

  
 

 

 

Hallo, 

 

Als jeugdverpleegkundige van jouw school kom ik dit schooljaar langs om 

informatie te geven over gezondheid en leefstijl.  

 

Vragenlijst en gesprek  
In de 4e klas vult iedereen via internet de vragenlijst “Gezond Leven? Check het 

Even!” in. Daarin staan vragen over onderwerpen als slapen, pesten, alcohol, 

seksualiteit, gamen, en bewegen. Na het invullen van de vragenlijst nodig ik je uit 

voor een kort gesprek op school. Als je vragen of zorgen hebt dan kunnen we die 

bespreken. 

 

Wat is de bedoeling? 
Nu je ouder wordt is het goed om stil te staan bij gezondheid, leefstijl en de keuzes 

die je hierin maakt. Om goed te kunnen kiezen is het handig om goed geïnformeerd 

te zijn. Ik zal uitleggen waar je betrouwbare informatie kunt vinden die bij jou past 

en met je bespreken wat jij er aan hebt. Daarna is het aan jou hoe jij daar mee om 

wilt gaan. 

 

Vertrouwelijk  
Ik ben de enige die jouw antwoorden kan bekijken. Ook het gesprek is iets tussen 

jou en mij. Ik heb een beroepsgeheim en bespreek het eerst met jou als het nodig is 

om met je ouders of anderen te overleggen. Je ouders krijgen wel informatie over 

dit contactmoment en kunnen als je nog geen 16 bent bezwaar aangeven 

 

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

Jouw gemeente krijgt hiermee inzicht in de gezondheidssituatie van alle inwoners 

en kan plannen maken om de gezondheidszorg te verbeteren. In verband met 

privacy zal de GGD jouw gegevens anoniem verwerken ( zonder een naam te 

noemen).  Als je niet wilt dat jouw antwoorden worden gebruikt voor onderzoek 

kan je dit aangeven in de vragenlijst 

 

Als je op zoek bent naar betrouwbare informatie over je gezondheid of leefstijl, kijk 

dan eens op www.jouwggd.nl. Je kunt ook met ons bellen: 023 7891777. 

 

   Tot ziens, Marianne van de Wijden  

 

   Jeugdverpleegkundige van deze school    
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