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Vraag en antwoord document extra Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 
 
 
Inhoud: 

- Algemene informatie 
- Over de vragenlijst 
- Informatie voor scholen 
- Privacy 
- Overige informatie 

 
Algemene informatie 
 

• Wat is de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd? 

Iedere vier jaar doen de GGD’en in Nederland grootschalig onderzoek naar de gezondheidssituatie 

van jongeren. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Jeugd. De Corona Gezondheidsmonitor 

Jeugd is een extra editie van deze Gezondheidsmonitor om de impact van de coronacrisis op 

jongeren in kaart te brengen. We vragen alle scholen in Drenthe om hieraan mee te doen. 

 

• Wie kunnen er deelnemen aan het onderzoek? 

We vragen alle scholen in het voortgezet onderwijs een digitale vragenlijst af te nemen bij hun 

leerlingen in klas 2 en klas 4. De onderzoeksperiode loopt van september tot en met november 2021. 

Scholen kiezen zelf een geschikt moment binnen deze periode.  

 

• Waarom is dit onderzoek belangrijk?  

Wij willen graag weten hoe het gaat met de Nederlandse jongeren. Met de resultaten kan de 

Rijksoverheid, gemeenten, scholen en andere hulp- en zorgprofessionals beter aansluiten op wat 

jongeren nodig hebben. Het onderzoek gaat dan ook in op thema’s zoals eenzaamheid en bewegen. 

 

• Wanneer worden de resultaten van het onderzoek gedeeld? 

In het voorjaar van 2022 worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor bekendgemaakt. Iedere 

school ontvangt een rapportage met resultaten op schoolniveau. Gemeenten ontvangen een 

rapportage over de gezondheid, het welzijn en leefstijl van jongeren die in hun gemeente wonen. De 

resultaten komen ook op deze website te staan: www.GezondheidsGegevensDrenthe.nl.  

 

Over de vragenlijst 

 

• Waar gaan de vragen over?  

De vragenlijst is nog niet definitief. Bij de vorige Gezondheidsmonitor (in 2019) kregen jongeren 

vragen over hun fysieke en mentale gezondheid, stress en middelengebruik. Deze vragen zullen 

grotendeels terugkomen om de gezondheidssituatie tijdens/na de coronacrisis vergelijken met die in 

2019.  

 

http://www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl/
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• Kan ik de vragenlijst van tevoren inzien?  

Nee.  

 

• Kan ik de vragenlijst anoniem invullen?  

Ja. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Gegevens zijn niet 

herleidbaar naar één persoon. De rapportages bevatten alleen groepsgegevens, geen gegevens over 

individuele leerlingen. De onderzoekers kunnen niet zien wie welke vragenlijst heeft ingevuld.  

 

• Kan ik na afloop mijn vragenlijst inzien of wijzigen?  

Het is niet mogelijk de gegevens na het invullen in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Vanwege de 

anonimiteit is de door een specifieke leerling ingevulde vragenlijst namelijk niet terug te vinden in 

het gegevensbestand.  

 

• Is deelname aan het onderzoek verplicht?  

Nee, deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Maar voor het onderzoek is het belangrijk dat zoveel 

mogelijk leerlingen meedoen. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren zonder dit 

aan de school of aan de onderzoekers kenbaar te maken.  

 

Informatie voor scholen 

 

• Welke scholen kunnen meedoen?  

Wij hebben alle scholen van het voortgezet onderwijs in Drenthe gevraagd om mee te werken aan 

het onderzoek.  

 

• Hoelang duurt het invullen van de vragenlijst? 

Eén lesuur volstaat om het onderzoek in te kunnen vullen.  

 

• Wanneer kunnen wij het onderzoek het beste inplannen? 

Wij adviseren scholen om voor de herfstvakantie de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd af te nemen.  

In het najaar staat namelijk ook de screening jeugdgezondheidszorg gepland. Wij adviseren om deze 

na de herfstvakantie uit te voeren. 

 

• Waarom word het onderzoek op scholen uitgevoerd en niet thuis? 

Dat geeft een betere respons. En hoe meer scholen en daarmee leerlingen meedoen hoe 

nauwkeuriger de resultaten van het onderzoek.  

 

Ook voorkomen we zo dat ouders meekijken bij het invullen. Wij willen dat jongeren 100% eerlijk 

kunnen zijn, ook over gevoelige onderwerpen zoals de thuissituatie, alcohol, roken en drugs. 

 

Privacy 

 

• Is de privacy van leerlingen en school gewaarborgd? 
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Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen maar 

vullen de vragenlijst in via een algemene link via een beveiligde website. Deze link is wel uniek voor 

elke school, op die manier weten we op welke school de vragenlijst is ingevuld. Dit moeten we weten 

om de gegevens op schoolniveau te kunnen rapporteren. In de vragenlijst zelf vragen we niet naar 

naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. We vragen wel de 4-cijferige postcode, omdat we de 

gegevens ook op gemeente niveau willen analyseren. We kijken daarbij heel zorgvuldig of de 

resultaten die openbaar gepubliceerd worden, niet herleidbaar zijn tot individuen of een school. Op 

www.ggddrenthe.nl/privacy is voor aanvang van het onderzoek onze privacyverklaring te lezen. 

 

• Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? 

Uiteraard voeren wij dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek wordt 

door de partijen gezorgd dat er voldoende beveiligingsmaatregelen worden genomen om gegevens 

te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door 

het gebruik van een beveiligde website waar de jongeren hun vragenlijst invullen. 

 

Overige informatie 

 

• Wie betaalt het onderzoek? 

Landelijk wordt er door het RIVM en de GGD’en al (gedrags)onderzoek gedaan onder de bevolking 

van 16 jaar en ouder. Een grootschalig onderzoek onder jongeren / scholieren is nog niet eerder 

gedaan. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft daarom extra geld toegekend aan de 

GGD’en om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Met de resultaten van dit onderzoek wordt ook 

landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid, het welzijn en leefstijl van leerlingen weer 

een boost te geven. 

 

• Wat is het verschil tussen de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd en de vragenlijst & het 

gesprek over gezondheid en leefstijl met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de 

GGD?  

De Jeugdgezondheidszorg neemt jaarlijks de vragenlijst ‘Jij en Je Gezondheid’ (JEJG) af voor de 

screening van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek richt zich 

nadrukkelijk op individuele zorg en screening. 

 

Verschillen: 

▪ Bij de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd gaat het om het verzamelen van informatie op 

groepsniveau, in het bijzonder over jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. 

▪ De gegevens van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd worden anoniem verwerkt, de 

leerling vult nergens zijn naam in. JEJG wordt niet anoniem afgenomen, maar wel 

vertrouwelijk verwerkt.  

▪ De vragen zijn gevalideerd en het onderzoek wordt landelijk op dezelfde manier en in 

dezelfde periode uitgevoerd. Dat houdt in dat het mogelijk is uitkomsten te vergelijken met 

regionale of landelijke uitkomsten en met cijfers van vóór de coronacrisis (uit 2015 en 2019).  

 

 

http://www.ggddrenthe.nl/privacy
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Hierdoor biedt de monitor betere mogelijkheden voor collectieve preventie. Deze keer zal 

het onderzoek ook meetbaar maken wat de effecten van de coronacrisis zijn voor de 

schoolgaande jeugd. Dit biedt handvatten voor ondersteuning en preventie.  

▪ Gemeenten en scholen krijgen hierdoor inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van 

jongeren als groep. 

▪ Wat een leerling antwoordt bij de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd komt niemand, ook 

niet de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg, te weten. Bij JEJG krijgen 

jongeren krijgen op basis van hun antwoorden (indien nodig) een gesprek met een 

Jeugdverpleegkundige. Dit is heel belangrijk voor gezondheidsbevordering op individueel 

niveau. 


