
 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019     

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Elke vier jaar doet de GGD onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongeren in de 

leeftijd van 13 tot en met 16 jaar. Dit onderzoek heet ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2019’. 

De gezondheidsmonitor wordt landelijk door alle GGD’en op hetzelfde moment en op 

dezelfde manier uitgevoerd binnen het voortgezet onderwijs. In Zuid-Limburg vindt de 

Gezondheidsmonitor Jeugd plaats vanaf 16 september tot december 2019. De school van 

uw kind doet mee aan het onderzoek en uw kind ontvangt dan ook een uitnodiging om 

de vragenlijst in te vullen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om scholen, 

gemeenten en de overheid te adviseren over (lokaal) jeugdgezondheidsbeleid. 

 

Hoe verloopt het onderzoek? 

Tijdens een lesuur op school vult uw kind een digitale vragenlijst in via een persoonlijke 

inlogcode op een beveiligde website. Uw kind hoeft nergens zijn/haar naam of 

geboortedatum in te vullen. Niemand komt te weten welke antwoorden hij/zij heeft 

gegeven. De jongeren kunnen tijdens het invullen ook vragen overslaan, indien zij 

daarop geen antwoord willen geven. In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar 

de gezondheid, welzijn, leefstijl (o.a. voeding, alcohol, roken, drugs, seksualiteit), vrije 

tijd en school.  

 

Klik hier voor een korte animatie met uitleg en informatie die uw zoon/dochter ook te 

zien krijgt.  

 

Deelname 

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zo veel mogelijk 

jongeren meedoen aan het onderzoek. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. 

Als u niet wilt dat uw kind meedoet, of als uw kind zelf niet mee wilt doen, print dan 

onderstaand formulier uit en lever dit in bij de docent die tijdens het invullen van de 

vragenlijst in de klas aanwezig is.  

 

Wat is het verschil met de vragenlijst Gezondheidsonderzoek VO? 

• Voor het Gezondheidsonderzoek Voortgezet Onderwijs worden alle leerlingen van 

de tweede klas uitgenodigd door de verpleegkundige van de 

Jeugdgezondheidszorg. Voorafgaand aan het onderzoek krijgen de leerlingen een 

vragenlijst die samen met de verpleegkundige wordt besproken.  Deze vragenlijst 

is gericht op individuele zorg van de betreffende leerling. 

• De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 wordt op school digitaal ingevuld en is 

bedoeld om uitspraken te doen over groepen jongeren.  

  

Alle informatie in deze brief gaat over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. 

 

Meer informatie? 

Heeft u vragen over dit onderzoek, privacy of wilt u meer informatie zie: 

www.ggdzl.nl/gezondheidsmonitorjeugd2019 of bekijk de antwoorden op veel gestelde 

vragen. Ook kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg, afdeling K&I via 

gezondheidsmonitor@ggdzl.nl en/ of telefonisch 088-8805301. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dr. A.M.P.M. Bovens,  

directeur Publieke Gezondheid GGD Zuid Limburg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TZK7lRIJoXg
http://www.ggdzl.nl/gezondheidsmonitorjeugd2019
http://www.ggdzl.nl/veelgesteldevragen/
http://www.ggdzl.nl/veelgesteldevragen/
mailto:gezondheidsmonitor@ggdzl.nl


 

Afmelding deelname Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.  

 

 

Als uw kind niet deelneemt aan het onderzoek, vul dan dit antwoordformulier in en laat 

uw zoon/ dochter het formulier inleveren bij de docent op de dag van het onderzoek.  

 

Ik wil niet dat 

 

Naam leerling: ………………………………………………………………........................................   

 

Klas: ………………………………………. 

 

deelneemt aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 van de GGD.  

  

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam ouder/verzorger: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………………………………………… 

 


