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Aan de leerlingen uit 2VWO 
 

 

 

 

 

Datum:   13 november 2020 

Kenmerk: 202100124/GGD 

Betreft:  gesprek Jeugdgezondheidszorg  

 

 

 

 

Onderwerp: Gesprek Jeugdgezondheidszorg  

Hoi, 

 

Ik, Marianne van der Wijden, jeugdverpleegkundige van GGD Kennemerland kom langs op 

school voor een kort gesprek over hoe het met je gaat. Het doel is om samen te kijken naar 

jouw gezondheid, leefstijl en hoe het met je gaat in Corona tijd. Natuurlijk doe ik dit 

coronaproof en met toestemming van school. Dit betekent dat ik zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand houd en dat ik alleen kom op school als ik geen verkoudheidsklachten heb.  

Gesprek op school 

Onze ervaring is dat jongeren van jouw leeftijd onder andere graag willen weten hoe lang ze 

worden en bijvoorbeeld vragen hebben over relaties, veranderingen van je lijf, gezond eten 

en slapen. We bespreken wat normaal is en of er nog vervolgactie nodig is.  

Naast het korte gesprek, word je ook gemeten en gewogen en kan je om een ogentest en 

gehoortest vragen. 

Digitale vragenlijst 

Speciaal voor jongeren is er de vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even!’ De vragen 

helpen je na te denken over je gezondheid.  Deze video legt uit waar het gesprek en de 

vragenlijst over gaan. 

Privacy en vertrouwelijk 

Jouw privacy staat voorop. Het gesprek is vertrouwelijk. En ik ben de enige die de 

antwoorden van de vragenlijst bekijkt. 

Ik overleg het altijd eerst met jou als er misschien extra actie nodig is, zoals eventueel een 

gesprek met je ouders.  

Ouders  

Je ouders krijgen een zelfde brief met uitleg over dit korte gesprek. Zij kunnen zelf 

opmerkingen of vragen mailen. 

Gezondheidsplannen 

De GGD doet in opdracht van de gemeente onderzoek. De GGD levert hiervoor gegevens uit 

https://www.ggdkennemerland.nl/
https://www.jouwggd.nl/?regional_content=filmpje-gezond-leven-check-het-even
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alle vragenlijsten, zonder namen erbij. Jouw gemeente komt zo te weten hoe gezond de 

inwoners zijn. Ze gebruiken de resultaten om de gezondheidszorg te verbeteren.  

Wil je niet dat de antwoorden van de digitale vragenlijst (anoniem) worden gebruikt? Geef dit 

dan aan in de vragenlijst. 

Vragen en meer informatie 

Vragen? Mail naar: mavdwijden@ggdkennemerland.nl of bel 023 -7891777.  

www.jouwggd.nl          

Alles over gezondheid van jongeren. En de mogelijkheid om te 

chatten of mailen 

 

 

of kijk op instagram naar @ vraaghetcharlie 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marianne van der Wijden, Jeugverpleegkundige JGZ GGD 

GGD Kennemerland www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg 
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