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: Resultaten gezondheidsmonitor jeugd 2019

2O2OOO37 84 Gezond heidsmonitor Jeu gd reg io Ken nemerland

2020003785 Gezondheidsmonitor Jeugd Bloemendaal

Geachte leden van de raad,

In de bijlage vindt u de resultaten van de gezondheidsmonitor jeugd op regionaal en op
gemeentelijk niveau.

Gezondheidsmonitor jeugd
De Gezondheidsmonitor Jeugd (voorheen 'Emovo') is een onderzoek van GGD Kennemerland naar

de gezondheidssituatie van leerlingen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs. In het

najaarvan 2019 hebben ruim 7.400 leerlingen, wonend in Kennemerland, een vragenlijst
ingevuld over hun gezondheid, welbevinden en leefstijl. Het onderzoek vindt elke 4 jaar plaats en

is uitgevoerd door alle GGD'en in Nederland, samen met het RIVM. Naast de landelijke thema's
heeft GGD Kennemerland een aantal extra thema's toegevoegd.

De rapporten geven een beeld over de landelijke thema's (zoals stress, pesten en alcoholgebruik)

en ook thema's die alleen regionaal zijn uitgevraagd (zoals prestatiedruk, eenzaamheid,

suïcidegedachten en discriminatie). De aanbevelingen volgen in een later stadium, en worden in

overleg met de gemeenten opgesteld.

Publicatie
De rapporten zijn op 30 september gepubliceerd in de Gezondheidsatlas:

www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. De RIVM publiceert de gemeentelijke resultaten op 15

oktober op haar website.

Verdieping regionale thema's
De regionale gegevens over de thema's eenzaamheid, prestatiedruk, discriminatie, seksualiteit en

suïcide in Kennemerland worden nader geanalyseerd, de rapportages daarvan worden later dit
jaar in de Gezondheidsatlas beschikbaar gesteld.
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Aanbevelingen
Het college bespreekt de resultaten dit najaar in de bestuurscommissie publ
Maatschappelijke Zorg. Daarnaast worden de bevindi
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gesprek met de GGD en worden er gezamenl
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