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GGD Kennemerland – Informatiebrief ouders 2e klas 

 

 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 2VWO 
 

 

 

 

Datum:  13 november 2020 

Kenmerk: 202100125/GGD 

Betreft:  gesprek Jeugdgezondheidszorg 

 

 

 

Beste ouder en/of opvoeder, 

Er gebeurt veel in het leven van uw kind op de middelbare school en zeker nu in corona tijd. 

GGD Kennemerland houdt dan ook op de middelbare school contact met uw zoon of 

dochter. Dit doen we in samenspraak met school. Binnenkort komt Marianne van der Wijden  

langs op school voor een kort gesprek over gezondheid, leefstijl en hoe het met uw zoon of 

dochter gaat. Lees er alles over in deze brief. 

 If this message is not clear, please contact us at 023 – 7891777. 

Gesprek op school 
Marianne van der Wijden, Jeugdverpleegkundige JGZ GGD nodigt uw kind uit voor een kort 
gesprek van ongeveer 10 minuten op school. Onze ervaring is dat jongeren zich vaak 
afvragen of iets normaal is of dat er actie nodig is. Daar kunnen we het dan over hebben. We 
wijzen de weg naar betrouwbare informatie. Ook wordt uw kind gemeten en gewogen en er 
kan een ogentest gedaan worden. 
 
We houden ons hierbij aan de coronamaatregelen. Dit betekent dat zij zoveel mogelijk 1,5 
meter afstand houdt en dat zij alleen komt op school als zij geen verkoudheidsklachten heeft.  
 

Digitale vragenlijst 

Als voorbereiding op het gesprek vragen we uw kind een digitale vragenlijst in te vullen. 

Deze vragenlijst heet: ‘Gezond Leven? Check het Even!’  Voorbeelden van onderwerpen die 

aan bod komen zijn: emoties, relaties, sociale media, gamen, slapen, alcohol, weerbaarheid, 

voeding en bewegen.  

Uw kind krijgt een ook brief over dit gesprek, zodat jullie dit samen kunnen bespreken.  

Beroepsgeheim 

Medewerkers jeugdgezondheidszorg hebben beroepsgeheim. Eén jeugdverpleegkundige 

bekijkt de vragenlijst en voert het gesprek. Bij bijzonderheden wordt u gebeld, in afstemming 

met uw zoon of dochter.  

Gezondheidsplannen 

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

uit alle vragenlijsten, zonder namen erbij. Gemeenten gebruiken de resultaten om de 

gezondheidszorg te verbeteren.  
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Bijzonderheden of bezwaar 

Zijn er bijzonderheden over uw zoon/dochter die u door wilt geven? Mail dan 

naar:mavdwijden@ggdkennemerland.nl. Zet in het onderwerp ‘Bijzonderheden’ of ‘Bezwaar’ 

en vertel haar: 

• Naam van uw zoon of dochter en de school + klas. 

• Eventuele bijzonderheden. 

• Of u graag bij het gesprek aanwezig wilt zijn.  

• Of u bezwaar hebt tegen het invullen van de vragenlijst.  

• Of u bezwaar hebt tegen het gesprek met de jeugdverpleegkundige. 

• Of u bewaar hebt tegen het anoniem gebruiken van de gegevens, met als doel 

verbetering van de gezondheidsplannen. 

 

Vragen en meer informatie 

Vragen? Mail naar:mavdwijden@ggdkennemerland.nl 

Kijk ook eens op de betrouwbare en door jongeren veel gebruikte website jouwggd.nl en op 

instagram @ vraaghetCharlie 

Tips & tricks van andere ouders zijn te vinden op opvoeden.nl/puber. Een gratis online 

cursus vindt u hier pratenmetuwkind.nl 

Met vriendelijke groet, 

Marianne van der Wijden, Jeugdverpleegkundige 

Team Jeugdgezondheidszorg 

GGD Kennemerland 
www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg 

https://www.jouwggd.nl/
https://www.opvoeden.nl/overzicht/puber/
https://www.pratenmetuwkind.nl/
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

