
 

Privacyverklaring Gezondheidsmeter Kinderen 2022 
 

De GGD Rotterdam-Rijnmond doet één keer per 4 jaar, in opdracht van de gemeenten uit deze regio, 

onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen. Dit staat beschreven in de Wet 

publieke gezondheid (Wpg). De laatste GGD Gezondheidsmeter Kinderen was in 2018. De GGD voert 

het onderzoek dit jaar uit van 11 mei tot en met 10 juli 2022. Ouders/verzorgers met een kind in de 

leeftijdsgroep van 0 tot en met 12 jaar vullen een digitale vragenlijst of papieren vragenlijst in.  

 

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is bepaald dat de gemeente in het kader van de publieke 

gezondheidszorg o.a. zorg draagt voor het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, 

inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking, bedoeld in artikel 2 lid 2 sub a Wet publieke 

gezondheid; 

 

In deze privacyverklaring beschrijft GGD Rotterdam-Rijnmond op welke manier zij in de 

Gezondheidsmeter Kinderen 2022 omgaat met de ingevulde vragenlijsten. Ook beschrijft de GGD 

hierin hoe zij de onderzoeksresultaten uit de vragenlijsten gebruikt. Ten slotte geeft de GGD aan hoe 

zij de privacy van deelnemers goed beschermt. 

 

Doel Gezondheidsmeter Kinderen 2022 

 

De Gezondheidsmeter Kinderen 2022 heeft de volgende doelen: 

• Inzicht krijgen in de gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen van 0 t/m 3 jaar en 4 t/m 12 jaar 

• Inzicht krijgen hoe gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen samenhangen met 

achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, herkomst, opleidingsniveau, moeite met 

rondkomen 

• Gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid ontwikkelen om de gezondheid van kinderen te bevorderen 

 

Verwerkt de GGD Rotterdam-Rijnmond persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke? 

 

Voor het onderzoek gebruikt de GGD Rotterdam-Rijnmond digitale en papieren vragenlijsten. In de 

vragenlijst van de Gezondheidsmeter Kinderen 2022 wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, 

zoals naam en adres. Daardoor kan een kind niet direct worden herkend in de antwoorden. In 

zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat door een combinatie van de ingevulde gegevens een kind 

toch kan worden herkend. Dat is dan een bijeffect, maar niet het doel van het onderzoek. De GGD zorgt 

ervoor dat dit risico van herleidbaarheid wordt beperkt met behulp van beveiligingsmaatregelen. 

Daarnaast doen de onderzoekers analyses op groepsniveau en niet op individueel niveau. Daarom 

zullen er geen herleidbare gegevens in de analyses naar voren komen.  

    

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Algemene gegevens: leeftijd (in jaren), geslacht en geboorteland van het kind en de ouders, 

opleidingsniveau ouders/verzorgers 

• Ervaren gezondheid, geluk, ziekte 

• Voeding (ontbijt, fruit, groente, suikerhoudende drank) 

• Psychische gezondheid 

• Ingrijpende gebeurtenissen 

• Bewegen, buitenspelen 

• Mening van ouders over roken en het drinken van alcohol 

• Opvoeding, hulp en steun uit hun omgeving, opvoedondersteuning 
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• Mediawijsheid en beeldschermgebruik 

• Moeite met rondkomen, geldtekort 

• School en geschiktheid woonomgeving 

 

Op welke wijze gebruikt GGD Rotterdam-Rijnmond de gegevens van de ingevulde vragenlijsten? 

 

GGD Rotterdam-Rijnmond maakt rapportages voor gemeenten op basis van de verzamelde gegevens. 

In deze rapportages is herleidbaarheid naar een kind niet mogelijk, omdat de uitkomsten niet op 

individueel niveau, maar enkel op groepsniveau van kinderen worden weergegeven.  

Ook in thematische feitenkaarten met verdiepende analyses is herleidbaarheid naar een kind niet 

mogelijk omdat deze rapportages alleen groepen kinderen beschrijven en geen individuen.  

 

Grondslag uitvoering Gezondheidsmeter Kinderen 2022  

 

GGD Rotterdam-Rijnmond voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 

2, sub a en b Wet publieke gezondheid) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de 

publieke gezondheid. In de Wpg staat beschreven dat één keer in de vier jaar de gezondheidssituatie 

in beeld moet worden gebracht (bedoeld in artikel 2 lid 2 sub a Wet publieke gezondheid). 

 

Bij het uitvoeren van de Gezondheidsmeter Kinderen 2022 gebruikt de GGD alleen de gegevens die 

voor het uitoefenen van de wettelijke taken, die de GGD namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk 

zijn. 

 

Deelname aan de Gezondheidsmeter Kinderen 2022 is vrijwillig. Ouders/verzorgers bepalen zelf om 

wel of niet deel te nemen aan het onderzoek. Op basis van de wettelijk taak mag de GGD 

ouders/verzorgers benaderen voor deelname aan het onderzoek en mogen de antwoorden uit de 

vragenlijst worden gebruikt.  

 

Wie ontvangen de met de Gezondheidsmeter Kinderen 2022 verzamelde gegevens? 

 

Binnen de GGD Rotterdam-Rijnmond hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de 

verwerking van de onderzoeksgegevens toegang tot deze gegevens. De antwoorden worden strikt 

vertrouwelijk behandeld en verwerkt. 

De GGD maakt gebruik van een externe partij (DESAN/Mediad) om de technische afname van de 

digitale vragenlijst, de verwerking van de papieren vragenlijsten en de tijdelijke dataopslag mogelijk 

te maken. DESAN/Mediad is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en 

geheimhoudingsplicht.  

De GGD kan beslissen gegevens te delen met derden (universiteit/onderzoeksinstituut) voor 

verdiepend onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat deze partij alleen een bestand ontvangt, 

waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn bewerkt dat herleidbaarheid naar een kind niet 

mogelijk is.  

 

Zien medewerkers van de gemeente mijn naam naast mijn ingevulde antwoorden? 

 

Nee. Alleen tijdens de fase van gegevensverzameling is er een apart bestand met namen en adressen 

(voor het versturen van de brieven en de verloting) en een apart bestand met ingevulde vragenlijsten 

bij het onderzoeksbureau DESAN/Mediad. Deze twee bestanden moeten korte tijd naast elkaar, maar 

nooit gecombineerd, bestaan omdat het veldwerkbureau moet weten welke aanschreven personen de 

vragenlijst nog niet hebben ingevuld, zodat deze een herinnering kunnen krijgen. Daarnaast is dit 

bestand nog nodig voor het verloten van VVV-cadeaukaarten. Er worden technische en 

organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen dat deze twee bestanden niet met elkaar 

gecombineerd kunnen worden. De adresbestanden worden tot uiterlijk 31 juli 2022 bewaard. 
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Hoe beschermen we de gegevens? 

 

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen 

wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een kind kunnen herleiden, worden maatregelen 

genomen om de herleidbaarheid te beperken. Daarnaast treft de GGD technische en organisatorische 

maatregelen, zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen 

medewerkers die betrokken zijn bij de Gezondheidsmeter Kinderen 2022 toegang tot de ingevulde 

vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers van de GGD een geheimhoudingsplicht getekend.  

Ook veldwerkbureau DESAN/Mediad neemt technische en organisatorische maatregelen en de 

betrokken medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht getekend. 

 

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de Gezondheidsmeter Kinderen 2022 

bewaard? 

 

De Gezondheidsmeter Kinderen 2022 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de kinderen op 

groepsniveau te volgen in de tijd (te monitoren). Dit betekent dat GGD Rotterdam-Rijnmond ook in de 

toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de eerdergenoemde 

doelen kan behalen en de eerdergenoemde taken juist kan uitvoeren. Tussentijdse (proef)bestanden 

worden verwijderd, zodra er een definitief geanonimiseerd databestand wordt verstrekt door 

DESAN/Mediad. De bewaartermijn voor het definitieve databestand is permanent (op basis van de 

archiefwet).  De adresbestanden van aangeschreven personen worden tot uiterlijk 31 juli 2022 

bewaard. 

 

Welke rechten heb ik? 

 

De Gezondheidsmeter Kinderen 2022 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van 

persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens 

herkenning van een kind mogelijk. Het recht op inzage, rectificatie en verwijdering na dataverzameling 

is niet van toepassing in dit onderzoek.  Wel komen de ouders/verzorgers van het kind bepaalde 

rechten toe, namelijk het recht op weigering en het recht op informatie. Hieronder staan deze verder 

toegelicht.   

 

Recht op weigering 

Deelname aan de Gezondheidsmeter Kinderen 2022 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden 

geweigerd, zonder opgave van reden. Ouders/verzorgers ontvangen met de post op het huisadres een 

brief met informatie over het onderzoek. Ouders/verzorgers kunnen weigeren door de vragenlijst niet 

in te vullen. Een ouder/verzorger kan vragen overslaan of het invullen stoppen. U kunt zich ook 

afmelden voor deelname. Dit kan via www.gezondheidsmeterrijnmond.nl onder het kopje ‘afmelden’. U 

kunt het geselecteerde kind ook afmelden door te bellen naar het veldwerkbureau DESAN/Mediad 

0800 - 0200 823 (gratis) of te mailen naar helpdesk@gezondheidsmeterrijnmond.nl. 

 

Recht op informatie 

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatiebrief die een 

ouder/verzorger ontvangt, wordt naar deze privacyverklaring verwezen en naar antwoorden op 

veelgestelde vragen via www.gezondheidsmeterrijnmond.nl 

 

Bij wie kan ik terecht met vragen? 

 

Als ouders/verzorgers vragen hebben over hun privacyrechten en hoe zij die kunnen uitoefenen in het 

kader van dit onderzoek, dan kunnen zij een vraag stellen via het AVG-loket van de gemeente 

Rotterdam via www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-avg. Als ouders/verzorgers een klacht hebben over 

de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen via: 

http://www.gezondheidsmeterrijnmond.nl/
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www.rotterdam.nl/loket/klacht. Via dit loket kan ook contact opgenomen worden met de functionaris 

gegevensbescherming: Matthijs Mulder. 

 

Als ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe de GGD Rotterdam-Rijnmond met de 

ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunnen zij contact opnemen met Gea Schouten, via 

Gezondheidsmonitor@rotterdam.nl 

 

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek is 

afgehandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via 

de klachtenpagina van Autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

Deze verklaring is opgesteld op 12 april 2022. 
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