
 

 

 

 
Hallo! 
  
Bij deze ontvang je informatie over het gezondheidsonderzoek van GGD Zaanstreek-Waterland. Wij 
komen twee keer in je middelbareschooltijd langs om te kijken hoe het met jou en met je gezondheid 
gaat. Dit doen we door het afnemen van een vragenlijst. Alle informatie die wij over jou verzamelen is 
vertrouwelijk en persoonlijk. Wij zullen jouw antwoorden niet met jouw ouders en school doornemen, 
zonder dit eerst met jou te bespreken. Je kan de vragenlijst dus gewoon eerlijk invullen.  
 
 
Wanneer is dit onderzoek? 
Over twee weken zal de vragenlijst tijdens mentoruur worden afgenomen. 
 
 
Waarom doet de GGD dit onderzoek? 
Wij proberen er door dit onderzoek achter te komen hoe het gaat met jou, je vriend(inn)en en/of 
klasgenoten. Indien het nodig lijkt, dan kunnen we samen bespreken of en hoe we je kunnen helpen. 
We denken graag mee wat voor jou het beste is en zullen altijd vertellen wat we doen. 
 
 
Wie krijgt mijn antwoorden te zien? 
Alleen jij en medewerkers van de jeugdgezondheidszorg die bij jou betrokken zijn, kunnen jouw 
antwoorden zien. We sturen wel algemene cijfers naar school. Bijvoorbeeld “…% van alle leerlingen 
uit de eerste klassen heeft wel eens alcohol gedronken”.  Jouw persoonlijke antwoorden krijgt school 
niet te zien. 
 
 
Wat gebeurt er als jullie mij willen zien op basis van het gezondheidsonderzoek? 
Het kan zijn dat de jeugdverpleegkundige of jeugdarts nog wat vragen voor jou heeft naar aanleiding 
van het gezondheidsonderzoek. Je krijgt dan een sms, appje en/of brief met een uitnodiging voor een 
gesprek. Een gesprek wordt altijd onder schooltijd gepland en je mag hiervoor gewoon de les uit. Het 
gesprek is alleen met jou maar je ouders mogen natuurlijk wel mee komen als jij dat wil. Als zij mee 
komen, willen we wel altijd eerst even met jou praten. Een gesprek duurt vaak ongeveer 20 minuten. 
 
 
Jouw school staat los van het gezondheidsonderzoek. Als je vragen of opmerkingen hebt over het 
onderzoek, dan kan je bellen naar 075-6519292 of mailen naar gezondheidsonderzoekVO@ggdzw.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
GGD Zaanstreek-Waterland 
 
Team Gezondheidsondersteuning 
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