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Wat is de Gezondheidsmonitor Jeugd?
De gezondheidsmonitor Jeugd is een landelijke, digitale enquête die door alle GGD’en in Nederland
wordt afgenomen onder jongeren van 13-14 en 15-16 jaar (klas 2 en 4 van het voortgezet
onderwijs) en onder alle jongeren po het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het
Praktijkonderwijs (PRO). De gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Met
de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en
leefstijl van jongeren te bevorderen.
Doen alle GGD’en in Nederland mee aan de gezondheidsmonitor Jeugd?
Ja, sinds 2015 voeren alle GGD’en in Nederland de gezondheidsmonitor Jeugd op hetzelfde
moment en op dezelfde manier uit. Hierdoor komen er landelijke cijfers beschikbaar over de
gezondheid van Nederlandse jongeren. Het onderzoek vindt eenmaal per 4 jaar plaats, zodat er
trends zichtbaar worden.
Welke scholen doen mee aan het onderzoek?
Voor dit onderzoek heeft de GGD Limburg-Noord alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in
Limburg-Noord per brief uitgenodigd. Ook de scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en
scholen voor Praktijkonderwijs (PRO) hebben van ons een uitnodiging voor het onderzoek
ontvangen. Op de VSO en PRO scholen wordt een kortere vragenlijst gebruikt.
Is deelname aan het onderzoek verplicht?
Nee, de deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Mocht u als ouders/verzorgers niet willen dat uw
zoon/dochter meedoet aan het onderzoek, dan kunt u uw kind hier afmelden, zonder dat u hiervoor
een reden hoeft op te geven. Ook de jongere zelf kan besluiten om niet mee te doen aan het
onderzoek, zonder daarvoor een reden op te geven. De school zorgt dan voor een vervangede
activiteit tijdens dat lesuur. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het echter belangrijk
dat zo veel mogelijk jongeren mee doen aan het onderzoek.
Hoe zit het met de privacy van leerlingen?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd doordat elke leerling een eigen
inlogcode ontvangt die toegang geeft tot de vragenlijst. Deze inlogcode wordt op basis van
willekeur aan leerlingen verstrekt. De GGD vraagt niet naar de naam, geboortedatum of andere
direct identificeerbare gegevens van leerlingen, niet bij het inloggen en ook niet in de vragenlijst.
De antwoorden worden hierdoor vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Zie voor meer informatie de
privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd.

Waarom moeten de jongeren hun postcode invullen?
Dit is nodig om per wijk of buurt de gegevens te kunnen analyseren. De GGD garandeert ten alle
tijden de anonimiteit van de gegevens, geen enkele informatie is te herleiden tot persoonsniveau.
Krijgen jongeren ook voorlichting over hun gezondheid en levensstijl?
Ja, direct na het invullen van de vragenlijst ontvangen jongerenonline informatie en persoonlijke
gezondheidstips, afgestemd op de gegeven antwoorden. Met de inlogcodekunnen jongeren deze
informatie en tips nogmaals bekijken op een later tijdstip. Jongeren die meer willen weten over een
bepaald onderwerp worden doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.
Worden jongeren op basis van de monitor uit de klas opgehaald door de GGD?
Nee, niet op basis van dit onderzoek. De gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de
vier jaar digitaal afgenomen op school en is bedoeld om uitspraken te doen over groepen jongeren
(bijv. alle jongeren op het vmbo) en om dit te vergelijken met landelijke cijfers. Er worden op basis
van de monitor geen uitspraken gedaan op individueel niveau. Naast de Gezondheidsmonitor Jeugd
is de GGD echter ook actief met andere onderzoeken op het voortgezet onderwijs. Deze
vragenlijsten zijn gericht op individuele zorg in de vorm van een gesprek met de doktersassistente
of jeugdverpleegkundige.
Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
De GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwerken de verzamelde
gegevens. De resultaten worden weergegeven in rapporten en zijn toegankelijk via de website van
de GGD en het RIVM. De overheid, gemeenten en andere organisaties gebruiken deze resultaten
voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid van jongeren te verbeteren.
De school ontvangt van de GGD een rapportage (schoolprofiel) met daarin de gemiddelde
resultaten van de school. Met deze rapportage krijgt de school een indruk van de leefstijl en
gezondheid van de leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn. De school is eigenaar van
de schoolrapportage en bepaalt zelf of andere organisaties de gegevens mogen zien.

