
 

  
 

 

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Het coronavirus beheerst al ruim anderhalf jaar onze samenleving. Ook voor 
jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Kennemerland onderzoekt 
daarom de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Dit 
onderzoek heet de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Uw zoon/dochter 
wordt binnenkort gevraagd mee te doen aan dit onderzoek. Met deze brief wil ik u 
hierover informeren. 
 
Wie voeren het onderzoek uit en wanneer vindt het plaats? 
GGD Kennemerland voert dit onderzoek uit samen met alle andere GGD’en in 
Nederland en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het 
onderzoek wordt uitgevoerd onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het 
voortgezet onderwijs en vindt plaats in de periode van 20 september –  
26 november 2021.  
 
Waarom dit onderzoek? 
De GGD gebruikt de resultaten om scholen en gemeenten in Kennemerland te 
adviseren over gezondheidsbeleid voor jongeren. Ook worden de resultaten 
gebruikt om de landelijke overheid te adviseren over beleid om de gezondheid van 
jongeren te bevorderen.  
 
Hoe verloopt het onderzoek? 
Tijdens een lesuur op school vult uw zoon of dochter een vragenlijst in op een 
beveiligde website. In de vragenlijst staan vragen over de gezondheid, welzijn, 
leefstijl en schoolbeleving van uw kind en de impact van corona. In de vragenlijst 
wordt niet gevraagd naar een naam of adres. Niemand komt te weten welke 
antwoorden uw zoon of dochter heeft gegeven. We presenteren alleen resultaten 
over een totale groep, bijvoorbeeld over alle 2e-klassers in een gemeente. Ook met 
de school worden alleen de gemiddelde resultaten gedeeld.  
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Na het invullen van de vragenlijst krijgen de leerlingen een pagina met 
betrouwbare websites, met tips en meer informatie over onderwerpen uit de 
vragenlijst.  
 
Is de privacy bij deelname gewaarborgd? 
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst 
in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, op deze manier weten 
we op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd 
naar naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. De GGD vraagt 
de viercijferige postcode, omdat de GGD de gegevens op gemeenteniveau wil 
analyseren1.  
 
De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit 
onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen 
tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het 
gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.  
 
Deelname  
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Maar voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek hopen we dat zo veel mogelijk jongeren meedoen. Als uw zoon/dochter 
jonger is dan 16 jaar en u wilt niet dat hij/zij meedoet aan dit onderzoek, dan kunt 
u dit aangeven door een mail te sturen naar Mw. M. Snieder, 
M.Snieder@schoter.nl.  
 
Vragen? 
Op www.ggdkennemerland.nl/Corona-Gezondheidsmonitor-Jeugd vindt u meer 
informatie over het onderzoek. Daar vindt u ook antwoord op veel gestelde vragen 
en de privacyverklaring van het onderzoek. In de privacyverklaring vindt u meer 
informatie over het onderzoek en welke rechten u heeft. Heeft u nog andere 
vragen over dit onderzoek dan kunt u telefonisch contact opnemen met GGD 
Kennemerland, sector Jeugdgezondheidszorg, tel. 023-7891 777 (bereikbaar van 
8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur). U kunt ook mailen naar: 
GMJeugd@ggdkennemerland.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  

 

 

 
Jelle Buijtendijk, 
Clustermanager Advies & Onderzoek | GGD Kennemerland 

                                                      
1 De GGD vraagt alleen naar postcode-6 als uw kind woont in de regio Amsterdam-
Amstelland (dit zijn de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-
Amstel, Uithoorn en Weesp). GGD Amsterdam heeft deze namelijk nodig om gegevens per 
gebied of stadsdeel te rapporteren. De postcode-6 wordt door het onderzoeksbureau 
omgezet naar gebied of stadsdeel. De GGD krijgt alleen beschikking over de postcode-4. 
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