
 

 
 

Onderwerp:  Deelname aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. 

Datum:   September 2021 

 

Geachte ouder of verzorger, 

 

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit 

verstrekkende gevolgen. GGD Gooi en Vechtstreek onderzoekt de gevolgen van corona op de 

gezondheid en het welzijn van jongeren. Dit doen we met de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 

2021’: een digitale vragenlijst onder leerlingen in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs.  

Ook de school van uw kind doet hieraan mee. In deze mail leest u meer over dit onderzoek.  

 

Over het onderzoek 

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 vindt plaats in de periode van september tot en met eind 

november 2021. Scholen in heel Nederland doen in deze periode mee aan deze monitor. 

Uw kind vult tijdens een lesuur op school een online vragenlijst in over gezondheid, welzijn, leefstijl, 

school en de gevolgen van corona. De GGD gebruikt de antwoorden om scholen en gemeenten te 

adviseren over beleid dat de gezondheid van jongeren vergroot. 

De school van uw kind ontvangt de gemiddelde resultaten van alle leerlingen die hebben meegedaan. 

Hierin zijn geen antwoorden van individuele leerlingen herleidbaar. Ook kunnen de gegevens anoniem 

gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Privacy 

Niemand komt te weten welke antwoorden uw kind geeft.  De GGD vraagt in de vragenlijst niet naar 

naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. In onze privacyverklaring leest u meer hierover. Het 

onderzoek voldoet aan de AVG wet- en regelgeving. 

 

Liever niet meedoen?  

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Dat vergroot de betrouwbaarheid van het 

onderzoek. Uw kind doet vrijwillig mee. Als u niet wilt dat uw kind meedoet, dan kunt u dit aangeven 

door een mail te sturen naar <e-mailadres voor afmelding in te vullen door school> , onder vermelding 

van de naam van uw kind en de klas. Als uw kind 16 jaar of ouder is, kan het zelf beslissen over 

deelname. 

 

Vragen over de Corona Gezondheidsmonitor 2021 

Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met mw. drs. M.B. (Manita) van Acker, 

epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl, tel 06-25678268. Ook kunt u op de website van de GGD meer 

informatie vinden. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet,  

René Stumpel, arts, directeur publieke gezondheid 

https://www.ggdgv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Privacyverklaring-CGM-Jeugd-2021-GGD-GV-20210901.pdf
mailto:m.vanacker@ggdgv.nl
https://www.ggdgv.nl/voor-professionals/gezondheidsmonitor/corona-gezondheidsmonitor-jeugd-2021/

