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Intro 

In opdracht van de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 

doet de GGD Amsterdam onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongvolwassenen. Dit 

onderzoek vindt plaats in de periode juni - juli 2021 onder jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) met een 

digitale vragenlijst. 

 

De Jongvolwassenenmonitor 2021 wordt door vier GGD’en in Nederland op dezelfde manier en in 

dezelfde periode van het jaar uitgevoerd. Naast de GGD Amsterdam zijn dit GGD Hollands Noorden, 

GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Flevoland. 

 

Verantwoordelijke 

De GGD Amsterdam is verantwoordelijk voor het beschermen van de privacy en het beveiligen van de 

gegevens die bij de jongvolwassenen in de regio Amsterdam-Amstelland worden verzameld. De GGD 

Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne 

toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG 

opnemen via functionaris.gegevensbescherming@amsterdam.nl. 

 

Doelen 

De Jongvolwassenenmonitor 2021 wordt uitgevoerd om a) inzicht te verkrijgen in de gezondheidssituatie 

van jongvolwassenen, en b) maatregelen te nemen om de gezondheid van jongvolwassenen te 

bevorderen. 

 

De wet 

De GGD is verplicht onderzoek uit te voeren naar de gezondheidssituatie van de bevolking. Deze 

verplichting staat beschreven in de Wet publieke gezondheid (artikel 2, lid 2). 

 

Deelname aan de Jongvolwassenenmonitor 2021 is vrijwillig. Door het invullen van de vragenlijst ga je 

akkoord met de verwerking van jouw (persoons)gegevens voor genoemd onderzoek. 

Je kan tussentijds altijd stoppen met het invullen van de vragenlijst of je kan vragen overslaan. 

 

Welke persoonsgegevens? 

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:  

• Achtergrondkenmerken: leeftijd, postcode, geslacht, seksuele voorkeur, herkomst, 

woonsituatie, opleiding, werksituatie, financiën; 

• Lichamelijk gezondheid: ervaren gezondheid, ziektes/aandoeningen/problemen, lengte en 

gewicht, slaap, corona vaccinatie; 

• Mentale gezondheid: psychisch welbevinden, weerbaarheid, eenzaamheid, veerkracht, stress, 

seksuele gezondheid, sexting, tolerantie t.a.v. homoseksualiteit, tevredenheid over jezelf/het 

leven/de toekomst; 

• Leefgewoonten: rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, lachgasgebruik, gebruik van ADHD-

middelen, bewegen en sporten, lidmaatschap sportvereniging, vrijwilligerswerk, mantelzorg; 

• Leefomgeving: mishandeling, relatie met ouders, invloed van corona. 
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• E-mailadres indien de jongvolwassene aangeeft kans te willen maken op één van de prijzen, de 

resultaten van het onderzoek te willen ontvangen of lid te willen worden van het Stadspanel 

Amsterdam. 

 

Ontvangers 

De GGD Amsterdam heeft Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord, onderdeel van GGD Hollands 

Noorden, opdracht gegeven om het onderzoek te coördineren en de gegevens bij jongvolwassenen met 

een digitale vragenlijst te verzamelen. De GGD Amsterdam heeft hiertoe een verwerkersovereenkomst 

met Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord afgesloten. Voor het afnemen van de vragenlijsten wordt 

gebruik gemaakt van een onderzoeksbureau (SurveyMonkey). De GGD Amsterdam heeft niet het voor-

nemen om persoonsgegevens door de te geven buiten de EU of aan een internationale organisatie. 

 

Beveiliging 

De GGD Amsterdam en Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord hebben privacy hoog in het vaandel 

staan. Beide partijen hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens van 

jongvolwassenen te beveiligen. 

 

De GGD Amsterdam ontvangt van Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord een anoniem bestand met 

achtergrondkenmerken en gegevens over de lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid, 

leefgewoonten en leefomgeving. De postcode met 4 cijfers en 2 letters wordt omgezet in gemeente, 

stadsdeel, gebied en wijk, waarna de postcode zelf wordt verwijderd. 

 

Daarnaast ontvangt de GGD Amsterdam een apart bestand met e-mailadressen van jongvolwassenen 

die aangegeven hebben kans te willen maken op één van de prijzen, de resultaten van het onderzoek te 

willen ontvangen of lid te willen worden van het Stadspanel Amsterdam. Bureau Onderzoek, Informatie 

en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam beheert het Stadspanel. Nadat de prijzen zijn uitgereikt, 

de resultaten van het onderzoek zijn verstuurd en de e-mailadressen naar OIS zijn verstuurd vernietigt de 

GGD Amsterdam alle e-mailadressen die in haar bezit zijn. 

 

Beide bestanden zijn op geen enkel manier aan elkaar te koppelen. 

 

Medewerkers van Onderzoeksbureau Nood-Holland Noord die beroepshalve toegang moeten hebben 

tot de gegevens van jongvolwassenen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Alle 

medewerkers van de GGD Amsterdam hebben een (wettelijke) geheimhoudingsplicht en alleen 

medewerkers die daartoe bevoegd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens.  

 

Rechten 

Betrokkenen (jongvolwassenen) kunnen gebruik maken van hun recht op inzage, correctie, beperking of 

verwijdering van hun gegevens die nog herleidbaar zijn naar een persoon. Dit betreft bijvoorbeeld het e-

mailadres. 

 

Bewaartermijn 

De Jongvolwassenenmonitor heeft als doel om de gezondheidssituatie van jongvolwassenen te volgen in 

de tijd (monitoren). Dit betekent dat de GGD Amsterdam de anonieme gegevens 20 jaar bewaart.  

 

Vragen of klachten? 

U kunt vragen of klachten over de privacy van de Jongvolwassenenmonitor 2021 mailen naar 



egz@ggd.amsterdam.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken indien u een inkijkexemplaar van de 

vragenlijst van de Jongvolwassenenmonitor 2021 wilt ontvangen. 

 

U kunt uw klacht ook indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van de GGD 

Amsterdam (functionaris.gegevensbescherming@amsterdam.nl) of de Autoriteit Persoonsgegevens 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

 

Voor meer informatie over hoe de GGD Amsterdam omgaat met je privacy, zie ons algemene 

privacyreglement: https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/privacyreglement/. 

 

Deze verklaring is opgesteld op 1 juni 2021 
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