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Gezondheidsonderzoek 
In de eerste en derde klas van de middelbare school nodigt de GGD alle leerlingen, waaronder uw 
zoon of dochter, uit voor een gezondheidsonderzoek in de vorm van een vragenlijst. Wij willen door 
vragen te stellen jongeren stil laten staan bij hun eigen gezondheid. Zo kunnen we ook persoonlijk 
advies of hulp aanbieden als dat nodig of gewenst is.  
De school van uw  kind is niet betrokken bij de inhoud van het gezondheidsonderzoek. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij GGD Zaanstreek-Waterland. 
 
 

Digitale vragenlijst  
Het gezondheidsonderzoek bestaat uit een online vragenlijst die uw kind zelf op school invult. 
Hiervoor is een speciaal lesuur ingeroosterd door school. Wanneer dat is, kunt u zien op Magister. 
  
De vragen gaan onder andere over eetgewoonten en bewegen. Ben je gezond? Zit je goed in je vel? 
Ook zijn er vragen over roken, drinken, drugs en seksualiteit. De vragen zijn persoonlijk. Daarom 
zorgt school dat uw kind de vragenlijst privé en ongestoord kan invullen.  
 
Uw kind kan aan het einde van de vragenlijst persoonlijke informatie en advies krijgen. 
 
 

(Bel)Afspraak 
Mogelijk krijgt uw zoon of dochter een uitnodiging voor een belafspraak of een gesprek op school met 
een jeugdarts of  jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als: 
• uw kind om een gesprek heeft gevraagd; 
• de jeugdarts of jeugdverpleegkundige in gesprek wil gaan door de antwoorden die uw kind heeft 
gegeven in de online vragenlijst. 
• de jeugdarts of jeugdverpleegkundige in gesprek wil gaan over de lengte of het gewicht van uw 
kind. 
 
Dit zal dan een arts of verpleegkundige zijn die verbonden is aan de school van uw kind.  
 
Het gesprek met uw zoon of dochter is vertrouwelijk. Als het nodig is, nemen we contact op met u. 
Heeft u als ouder vragen en/of zorgen? Dan kunt u ook een telefonisch gesprek aanvragen met een 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Hiervoor kunt u bellen naar 0900- 254 54 54. 
 
Heeft u bezwaar tegen het gezondheidsonderzoek of wilt uw kind zelf niet meedoen?  Dan kunt u dat 
laten weten op het bijgevoegde antwoordformulier. 
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Antwoordformulier  
Het antwoordformulier vult u in als: 
• u aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bijzonderheden wilt doorgeven; 
• u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor een gesprek; 
• uw zoon of dochter niet wil meedoen aan het onderzoek of als u zelf bezwaar heeft; 
Het ingevulde antwoordblad kunt u minimaal twee werkdagen vóór aanvang van het 
onderzoek via  e-mail sturen naar gezondheidsonderzoekVO@ggdzw.nl.  
 
 

Verwerken gegevens gezondheidsonderzoek 
Wij schrijven de resultaten van het gezondheidsonderzoek in het digitaal dossier Jeugdgezondheid van 
uw kind. Daarnaast gebruiken we de resultaten zonder naam voor onderzoek en schoolrapportages. 
 
 

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

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 op deze website wijzen. Hij of zij kan ook chatten als er vragen of zorgen zijn over een 
vriend of vriendin. Hier staat ook betrouwbare informatie over corona voor jongeren. 
 
 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de Jeugdgezondheid of GGD Zaanstreek-Waterland? Dan kunt u bellen naar 
(0900) 254 54 54 of een e-mail sturen naar info@ggdzw.nl. Meer informatie kunt u vinden op de 
website van de GGD www.ggdzw.nl en de website van het Centrum Jeugd en Gezin/Centrum Jong 
www.cjgzw.nl.  
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