Protocol Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 - GGD Hollands Noorden
1.
Inleiding
Dit is een toelichting bij de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 voor leerlingen uit de 2e en 4e klas van
het voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord. Dit onderzoek maakt gebruik van een digitale
vragenlijst die klassikaal wordt afgenomen op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio NoordHolland Noord. De leerlingen beantwoorden de vragen individueel tijdens een lesuur op school. Zij
krijgen hiervoor een inlogcode die willekeurig wordt uitgedeeld.
Door het gebruik van een digitale vragenlijst worden alleen die vragen voorgelegd aan de leerling die
voor hem/haar van toepassing zijn; dit maakt het gemakkelijk om de vragenlijst in te vullen. Ook is de
verwerking van de gegevens na afloop van het onderzoek minder tijdrovend. De klassikale uitvoering
op school levert een hoge deelname op waardoor een betrouwbaar beeld van de gezondheid van
leerlingen van een bepaalde school, van een gemeente en van de regio.
De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 wordt in dezelfde periode uitgevoerd door alle GGD’en in
Nederland onder zoveel mogelijk leerlingen in de 2e en 4e klas voortgezet onderwijs; hierdoor
ontstaat ook een landelijk beeld van de gezondheidssituatie van jongeren in Nederland.
2.
Verantwoordelijkheden
Organisatie:
GGD Hollands Noorden in samenwerking met RIVM en GGDGHOR Nederland
Adres:
Hertog Aalbrechtweg 22
Postcode:
1823 DL
Plaats:
Alkmaar
Postbus:
9276
Postcode:
1800 GG
Plaats:
Alkmaar
Telefoon:
088 – 01 00 555
E-mail:
epi@ggdhn.nl
Website:
www.ggdhollandsnoorden.nl/jeugdmonitor
Uitvoering:
Team epidemiologie GGD Hollands Noorden
Projectleiding en Mevr. Ir. C.M. Waardenburg, epidemioloog
ondersteuning:
Mevr. S. Rooseboom de Vries, MSc, epidemioloog
Mevr. E.G.A.M. Duin-de Boer
Eindverantwoording:
Mevr. E. Abbema, adjunct-directeur Jeugd
3.
Doelen
• Het verkrijgen van inzicht in de leefgewoonten, de gezondheidssituatie, de gezondheidsbeleving
en de schoolbeleving van jongeren in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs in de regio
Hollands Noorden.
• Het adviseren van scholen, gemeenten, GGD en andere regionale organisaties die betrokken zijn
bij jongeren op basis van inzicht in de gezondheidssituatie van jongeren.
• Bijdragen aan inzicht in de gezondheidssituatie van jongeren in Nederland.
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4.
Onderzoekspopulatie
De onderzoeksgroep betreft leerlingen, die in het schooljaar 2019/2020 in de 2e of 4e klas zitten van
een school voor voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland Noord.
5.
Vragenlijst
Alle leerlingen van de 2e en 4e klassen van de deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs in
Noord-Holland Noord vullen klassikaal een digitale vragenlijst in. Elke leerling ontvangt hiervoor een
inlogcode; deze inlogcode wordt willekeurig uitgedeeld.
De vragenlijst bestaat deels uit de landelijk vastgestelde basisvragenset gebaseerd op landelijk
vastgestelde vragen. Deze set vragen is aangevuld met vragen over regionaal relevante onderwerpen
die eveneens grotendeels zijn gebaseerd op landelijke standaardvragen. De vragenlijst wordt
afgenomen via Formdesk.
De volgende gegevens van de leerlingen worden gevraagd:
• Algemene gegevens: leeftijd, geslacht, postcode (alleen vier cijfers) of woonplaats, thuissituatie,
moeite met rondkomen, ingrijpende gebeurtenissen
• School: klas, onderwijstype, gebruik genotmiddelen rondom schooltijd, spijbelgedrag,
ziekteverzuim, schoolbeleving, sfeer, tolerantie en discriminatie op school, pesten op school
• Gezondheid en welzijn: gezondheidsbeleving, medicijngebruik, geluk, psychische gezondheid,
weerbaarheid, sociaal-emotionele gezondheid, zelfbeeld, stress, zelfbeschadiging, (gedachten
aan) zelfdoding, , mishandeling, seksueel misbruik, slapen, gehoor,
• Leefstijl: bewegen, sporten, lidmaatschap sportvereniging/sportschool, water drinken, gebruik
energy drinks en zoete dranken, gewicht en lengte, houding ten aanzien van gewicht, roken,
alcoholgebruik, drugsgebruik, lachgasgebruik
• Relaties: verliefdheid en seksualiteit, relatie met vrienden en ouders, eenzaamheid
• Internet: online pesten , sexting, gebruik sociale media, gamen, internetervaringen
• Omgeving: discriminatie en veiligheid
6.
Privacy
Bij dit onderzoek is de privacy van deelnemers gewaarborgd. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019
voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming); meer informatie
hierover vindt u in de privacyverklaring.
De partijen die bij het onderzoek betrokken zijn, houden zich daar vanzelfsprekend aan. Dat betekent
dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De
onderzoeksgegevens zijn niet gekoppeld aan naam en adres. Daardoor is het niet mogelijk te zien wie
welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt.
Toestemmingsprocedure
Leerlingen doen vrijwillig mee aan de gezondheidsmonitor Jeugd door het invullen van de digitale
vragenlijst via internet. Hierbij worden de volgende toestemmingsprocedures gehanteerd: ouders en
leerlingen van de 2e en 4e klas krijgen via school een (digitale) brief waarin ze worden geïnformeerd
over de gezondheidsmonitor. Onder aan de brief voor de ouders zit een antwoordstrook die ouders
dienen in te vullen als ze geen toestemming geven voor deelname van hun kind aan de
gezondheidsmonitor. Deze strook moet worden ingeleverd op school of er dient een mail gestuurd te
worden naar de mentor. Leveren de ouders niets in, of mailen zij de mentor niet, dan wordt ervan uit
gegaan dat de ouders toestemming geven om hun kind mee te laten doen aan de
gezondheidsmonitor. Leerlingen kunnen zich tijdens of vlak voor het invullen van de
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vragenlijst terugtrekken uit het onderzoek. Het is niet mogelijk zich achteraf terug te trekken uit het
onderzoek, omdat de gegevens van een individuele deelnemer niet herleidbaar zijn: bij de
gegevensverzameling is namelijk niet gevraagd naar een naam en adresgegevens.
Bewaartermijn
Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens de wettelijke richtlijnen. Dit
betekent dat de onderzoeksgegevens worden bewaard zolang redelijkerwijs voorzienbaar is dat zij
voor een gezondheidsonderzoek kunnen worden gebruikt.
Verstrekking onderzoeksgegevens aan derden
Wanneer een leerling van een school in de regio Hollands Noorden meedoet aan het onderzoek en
woonachtig is in een andere GGD-regio in Noord-Holland, dan worden zijn/haar onderzoeksgegevens
doorgegeven aan de betreffende GGD ten behoeve van de gemeente- of regiorapportage aldaar;
deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een bepaalde persoon. Ook deze GGD moet zich houden aan
alle wettelijke richtlijnen en heeft een privacyreglement.
Op verzoek kan de GGD gegevens verstrekken aan derden voor secundair gebruik. Hierbij worden de
onderzoeksgegevens wel altijd gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De GGD houdt zich hierbij aan
de hiervoor vastgestelde wetgeving en interne richtlijn. De GGD verstrekt geen onderzoeksgegevens
aan commerciële bureaus, verzekeringsbedrijven e.d.
7.
Meer informatie
Privacy beleid:
Meer informatie over privacy in de gezondheidsmonitor Jeugd is te vinden in de privacyverklaring op
www.ggdhn.nl/jeugdmonitor.
Meer informatie over het privacybeleid van de GGD is te vinden in de privacyregeling van GGD
Hollands Noorden. Voor overige vragen kunt u terecht bij GGD Hollands Noorden via
privacy@ggdhn.nl
Veel gestelde vragen:
Een overzicht met antwoorden op de meest gestelde vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd is te
vinden op de website van de GGD, www.ggdhn.nl/jeugdmonitor
Overig:
Voor andere vragen kan contact op worden genomen met:
GGD Hollands Noorden, Team Epidemiologie via epi@ggdhollandsnoorden.nl
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