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Gezondheidsonderzoek onderbouw GGD Gelderland-Zuid

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit schooljaar voert de GGD in de klas van uw kind een gezondheidsonderzoek uit.
Wat houdt het gezondheidsonderzoek in?
Tijdens een lesuur op school vult uw kind een vragenlijst in. De vragen gaan over de lichamelijke en
geestelijke gezondheid van uw kind. Maar ook over sociale contacten, leefgewoonten, veiligheid,
school en vrije tijd.
Na het invullen van de vragenlijst nodigen wij uw kind uit voor een gesprek met onze
jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige bespreekt de vragenlijst met uw kind en geeft zo
nodig gezondheidstips. Tijdens het gesprek gebruikt de jeugdverpleegkundige het figuur op de
achterzijde van deze brief. Uw kind wordt ook gemeten en gewogen (met kleren aan). Is er op basis
van het gewicht en de lengte sprake van overgewicht? Dan meten we ook de bloeddruk van uw kind.
Zijn er bijzonderheiden, dan krijgt u bericht.
Privacy
Alleen de jeugdverpleegkundige van de school van uw kind ziet de onderzoeksresultaten. De GGD
volgt de wettelijke richtlijnen over het omgaan met persoonsgegevens en digitale dossiers. Meer
informatie hierover staat op onze website.
Bezwaar
Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind meedoet met het gezondheidsonderzoek? Geef dit aan ons
door, liefst binnen twee weken na ontvangst van deze brief. Onderaan deze brief vindt u onze

gegevens. Heeft u eerder aangegeven geen gebruik te willen maken van de Jeugdgezondheidszorg?
Dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.
Tot slot
U kunt als ouder/verzorger zelf ook altijd een afspraak met ons maken. Bijvoorbeeld wanneer u
vragen of zorgen heeft over uw opgroeiende kind. Kijk ook eens op onze website. Daar vindt u veel
informatie over kinderen en opvoeden. U vindt hier de vragenlijst die uw kind gaat invulen.
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Bijlage: 1

We gaan met uw kind in gesprek over hoe het met hem/haar gaat. We gebruiken daarvoor deze
figuur.

