
 

  
 

 

 

Beste leerling, 

 

GGD Kennemerland is bezig met een groot onderzoek onder leerlingen van klas 2 

en 4 van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek heet ‘Corona 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’. Binnenkort vraagt de school jou om op school 

een online vragenlijst in te vullen. In deze brief lees je wat dit onderzoek precies 

inhoudt.  

 

Waarom dit onderzoek? 

De vragenlijst gaat over jouw gezondheid, welzijn en leefstijl tijdens en na corona. 

De onderzoekers van de GGD willen graag weten hoe het met jou en jouw 

leeftijdgenoten gaat. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de GGD om 

adviezen te geven aan jouw school en de gemeente waarin je woont. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd in heel Nederland. Daarnaast kunnen de GGD, 

gemeenten én de Rijksoverheid de resultaten gebruiken om de gezondheid en het 

welzijn van jongeren te verbeteren. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Maar 

het is fijn als je mee doet, want voor het onderzoek is het belangrijk dat zoveel 

mogelijk jongeren meedoen. 

 

Wat moet je doen? 

Tijdens een lesuur vul je een online vragenlijst in. Je hoort van school welk lesuur 

dit zal zijn. In de vragenlijst staan vragen over je gezondheid, welzijn, leefstijl en 

schoolbeleving. Ook als je een goede gezondheid hebt of geen problemen hebt is 

jouw deelname heel belangrijk. 

 

Je vult de vragenlijst in op een beveiligde website. Je krijgt hiervoor van je docent 

een algemene link naar de vragenlijst. Deze link is uniek voor jouw school. We 

vragen niet naar je naam of geboortedatum.  
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Niemand komt te weten wat jij precies hebt ingevuld. De rapportages over het 

onderzoek beschrijven alleen de gemiddelde resultaten per school en per 

gemeente. De onderzoekers kunnen niet zien wie welke vragenlijst heeft ingevuld.  

 

Na het invullen van de volledige vragenlijst krijg je een pagina met betrouwbare 

websites, met tips en meer informatie over onderwerpen uit de vragenlijst.  

 

Meer informatie? 

Als je meer wilt weten over dit onderzoek kun je 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). 

Je kunt ook mailen naar GMJeugd@ggdkennemerland.nl. 

 

Ook na het invullen van de vragenlijst kun je altijd met vragen over je gezondheid, 

gevoelens en leefstijl terecht bij je mentor op school of de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige van de GGD (via 023-7891777 of frontofficejgz@vrk.nl). 

 

Op www.ggdkennemerland.nl/Corona-Gezondheidsmonitor-Jeugd kun je meer 

lezen. Je vindt er antwoord op veel gestelde vragen en de privacyverklaring van 

het onderzoek. In de privacyverklaring vind je bijvoorbeeld meer informatie over 

de rechten die je hebt.  

 

 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Jelle Buijtendijk, 

Clustermanager Advies & Onderzoek  

GGD Kennemerland 

 

 

 


