
 

 

 

 

 

 

 

Onze school doet mee met de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 

 

Het coronavirus is al meer dan een jaar in onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit gevolgen. GGD 

Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt, samen met andere GGD’en, daarom de invloed van corona op 

de gezondheid en het welzijn van jongeren. Alle middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 kunnen 

meedoen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. Omdat uw kind in klas 2 of 4 zit, krijgt hij of zij een 

uitnodiging om mee te doe aan dit onderzoek. In deze e-mail vindt u meer informatie. 

 

Wat is het? 

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is een online vragenlijst over gezondheid en welzijn van 

leerlingen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om scholen, gemeenten en de landelijke overheid 

te adviseren over beleid waarmee we de gezondheid van de jongeren kunnen verbeteren! 

 

Hoe verloopt het onderzoek? 

Het onderzoek vindt plaats in oktober van dit schooljaar.  

Tijdens een lesuur op school vult uw zoon of dochter een online vragenlijst in. De vragen gaan over 

gezondheid, welzijn, leefstijl, school en de invloed van corona. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar 

een naam of adres. Niemand komt te weten welke antwoorden uw zoon of dochter geeft. Na het 

invullen van de vragenlijst krijgt uw zoon of dochter een link naar de website jouwggd.nl met tips en 

adviezen over gezondheid en een gezonde leefstijl.  

 

Moet mijn kind meedoen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? 

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen de 

vragenlijst invullen. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. Als u niet wilt dat uw zoon of dochter 

meedoet, dan kunt u dit aangeven door deze week een mail te sturen naar de mentor van uw zoon of 

dochter.  

 

Vragen? 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het onderzoek? Bekijk de website van de GGD   

 

https://www.jouwggd.nl/
https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws/GGD-NOG-en-middelbare-scholen-meten-impact-corona-op-gezondheid-jongeren

