
 

Dit Gezondheidsonderzoek is vanuit het GGD geïnitieerd. De school van uw kind staat hier 
los van. Voor meer informatie en feedback met betrekking tot het gezondheidsonderzoek, 
kunt u terecht bij GGD Zaantreek-Waterland: 0900 254 54 54.   

 
Gezondheidsonderzoek op school 
In het schooljaar 2018/2019 worden in de 1e, 2e en 3e klas van het voortgezet onderwijs alle 
leerlingen, waaronder uw zoon of dochter, uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door het 
GGD. Wij willen door middel van dit onderzoek jongeren stil laten staan bij hun gezondheid en hen 
advies, hulp of ondersteuning aanbieden wanneer nodig. Daarnaast gebruiken wij gegevens uit het 
onderzoek (anoniem) om advies te geven aan scholen. De school van uw kind staat los van de 
inhoud van het gezondheidsonderzoek. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij 
GGD Zaanstreek-Waterland. 
 
Hoe verloopt het onderzoek? 
Het gezondheidsonderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst die door de leerlingen zelf op school 
wordt ingevuld.  
Aanvullend kan uw zoon of dochter uitgenodigd worden voor een gesprek. Ouders zijn in principe niet 
aanwezig bij het onderzoek of het gesprek. Uiteraard wordt er wel direct contact met u opgenomen 
als dat nodig blijkt te zijn. Als u niet wilt dat uw kind mee doet aan het gezondheidsonderzoek, dan 
kunt u dat aangeven op het bijgevoegde antwoordblad. 
 

Digitale vragenlijst 
Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 vullen op school een digitale gezondheidsvragenlijst in. Daarin staan 
vragen over onder meer eetgewoonten en bewegen. Is de leerling gezond? Zit hij of zij goed in zijn 
vel? Ook wordt gevraagd naar roken, drinken, drugs en seksualiteit. De vragen zijn persoonlijk. 
Daarom zorgt de school ervoor dat de vragenlijst privé en ongestoord kan worden ingevuld tijdens 
een lesuur. Na het invullen van de vragenlijst krijgt uw kind mogelijk een persoonlijke boodschap met 
adviezen en links naar websites met meer informatie.  
 

Aanvullend gesprek 
Mogelijk wordt uw zoon of dochter uitgenodigd voor een aanvullend gesprek met een jeugdarts of  
jeugdverpleegkundige op school of bij de GGD. Bijvoorbeeld als: 
• u of uw kind om een gesprek heeft gevraagd; 
• wij in gesprek willen gaan naar aanleiding van de antwoorden die zijn gegeven op de digitale 
vragenlijst. 
Het aanvullend gesprek met uw zoon of dochter is vertrouwelijk. Als het nodig is, nemen we contact 
op met de ouders. Mocht u als ouder vragen en/of zorgen hebben, dan kunt u ook een gesprek 
aanvragen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  
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Antwoordblad 
Het bijgevoegde antwoordblad vult u alleen in als: 
• u aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bijzonderheden wilt doorgeven; 
• u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor een aanvullend gesprek; 
• uw zoon of dochter niet wil meedoen aan het onderzoek of als u zelf bezwaar heeft; 
• uw zoon of dochter eerder naar school ging buiten de regio Zaanstreek-Waterland (gemeente 
Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Waterland). 
Dit wordt verderop in deze informatieflyer nog verder toegelicht. 
Het ingevulde antwoordblad kunt u op school inleveren of minimaal 2 werkdagen voor aanvang 
van het onderzoek digitaal versturen naar gezondheidsonderzoekVO@ggdzw.nl met als onderwerp 
de klas en school van uw kind. Wordt er geen antwoordblad ingeleverd, dan gaan wij er vanuit dat uw 
kind mee doet aan het onderzoek.   
 

Verwerken gegevens gezondheidsonderzoek 
De uitkomsten van het gezondheidsonderzoek worden genoteerd in het digitaal dossier 
jeugdgezondheidszorg. Daarnaast worden de uitkomsten anoniem gemaakt en gebruikt voor 
onderzoek en schoolrapportages. 
 

Persoonsgegevens 
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van uw 
kind is goed beveiligd. Alleen medewerkers van jeugdgezondheidszorg die bij uw kind betrokken zijn, 
hebben toegang tot het dossier. Op www.jadokterneedokter.nl vindt u meer informatie over wat 
jongeren volgens de wet zelf mogen beslissen. Voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg geldt 
een wettelijke bewaarplicht van vijftien jaar. 
 

Eerder op school buiten de regio? 
Als uw kind voorheen buiten de regio Zaanstad-Waterland woonde of naar school ging, dan is hij of zij 
bekend bij de jeugdgezondheidszorg in die gemeente. Om de ontwikkeling van uw kind toch goed te 
volgen, is het belangrijk dat we die informatie betrekken bij het gezondheidsonderzoek. Daar hebben 
wij toestemming voor nodig van u en van uw zoon of dochter. U kunt ons toestemming geven door 
het antwoordblad in te vullen en in te leveren op school of digitaal te versturen naar 
gezondheidsonderzoekVO@ggdzw.nl. 
 

Chatten over je gezondheid 
Op www.jouwggd.nl staat betrouwbare informatie voor jongeren over gezondheid, relaties, lichaam, 
seks, gevoel, alcohol en drugs. Via deze website kunnen jongeren mailen of chatten met een 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Als u denkt dat uw zoon of dochter ergens mee zit, dan kunt u 
hem of haar naar deze website verwijzen. Hij of zij kan ook chatten met zorgen en/of vragen over een 
vriend of vriendin.  
 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de jeugdgezondheidszorg of GGD Zaanstreek-Waterland? Dan kunt u bellen 
naar (0900) 254 54 54 of een email sturen naar info@ggdzw.nl. Verdere informatie kunt u vinden op 
de website van de GGD www.ggdzw.nl en de website van het Centrum Jeugd en Gezin www.cjgzw.nl. 
Op www.hoepakjijdataan.nl kunt u informatie vinden over hoe u uw kind kan helpen om te gaan met 
verleidingen. 
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