Privacyverklaring deelonderzoek GGD Gezondheidsmeter 2020
Wat is de GGD Gezondheidsmeter 2020?
De GGD’en doen één keer per 4 jaar onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van
volwassenen. Gemeenten hebben de GGD de opdracht gegeven om dit onderzoek voor hen te doen.
De gemeenten zijn wettelijk verplicht om dit onderzoek uit te voeren (Wet publieke gezondheid). Dit
onderzoek heet GGD Gezondheidsmeter 2020 en vindt plaats vanaf 22 september tot 18 december
2020 onder volwassenen vanaf 18 jaar. Deelnemers vullen een vragenlijst over gezondheid in.
De laatste jaren merken de GGD’en dat steeds minder mensen meedoen aan het
gezondheidsonderzoek. Om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen meedoen wordt dit jaar een
landelijke publiekscampagne gestart. De publiekscampagne heeft als doel om de naamsbekendheid
van het onderzoek te vergroten. De publiekscampagne is een landelijke campagne en kan alle
inwoners van Nederland bereiken. Ook mensen die geen persoonlijke uitnodiging van de GGD
hebben ontvangen voor deelname aan de Gezondheidsmeter kunnen via een open vragenlijst over
hun gezondheid invullen. De uitkomsten van dit deelonderzoek worden vergeleken met de uitkomsten
van mensen die persoonlijk met de post zijn uitgenodigd voor deelname aan de GGD
Gezondheidsmeter 2020. Dit leert ons of we in de toekomst kunnen werken met een onderzoek met
een open link, of met makkelijkere vragen.
In deze privacyverklaring beschrijft de GGD hoe zij omgaat met de ingevulde vragenlijsten van het
deelonderzoek, als onderdeel van de GGD Gezondheidsmeter en hoe de onderzoeksresultaten uit de
2 vragenlijsten van het deelonderzoek (variant A en variant B) gebruikt worden. Variant A bevat de
basisvragen uit de Gezondheidsmeter en variant B is een eenvoudige en kortere vragenlijst. Ten slotte
geeft de GGD aan hoe zij de onderzoeksresultaten goed beschermt.

Doel van het deelonderzoek GGD Gezondheidsmeter 2020
Het deelonderzoek GGD Gezondheidsmeter 2020 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen,
specifiek voor de doelgroep volwassenen:
•

door het vergroten van de naamsbekendheid met de publiekscampagne is de verwachting de
respons op de Gezondheidsmeter op peil te houden (of te doen toenemen ten opzichte van 2016).

•

een bijdrage leveren aan innovatie en kwaliteitsverbetering van de Gezondheidsmeter door
eenvoudigere en kortere vragen over gezondheid en leefstijl op te nemen en de uitkomsten te
vergelijken met die van de reguliere Gezondheidsmeter 2020.

De onderstaande onderzoeksvragen worden beantwoord:
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•

Is de respons op de Gezondheidsmeter 2020 vergelijkbaar met (of hoger dan) de respons in
2016? Is er een verschil tussen de respondenten van 2016 en 2020? Welke verschillen zijn er?

•

In welke mate wijken de achtergrondkenmerken van respondenten in de open vragenlijsten van
het deelonderzoek af van de respondenten die persoonlijk benaderd worden en resulteert dit in
andere uitkomsten?

•

Welke uitkomsten leveren nieuwe of andere vraagstellingen op en kunnen deze vragen de huidige
vraagstellingen vervangen of zijn nieuwe vraagstellingen waardevol om in de toekomst op te
nemen?

•

Wat is de mening over de vragenlijsten van het deelonderzoek en verschilt de mening hierover
tussen respondenten van de basisvragenlijst en die van de eenvoudige en kortere vragenlijst?

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruiken de GGD’en digitale vragenlijsten. Hiermee
worden gegevens over u verzameld. De GGD heeft de opdracht gegeven aan DESAN/Mediad om de
digitale vragenlijst te maken. De GGD’en ontvangen van DESAN/Mediad een landelijk bestand met de
verzamelde gegevens. De GGD en DESAN/Mediad zorgen ervoor dat de gegevens niet naar u als
persoon terug te leiden zijn. IP-adressen worden niet bewaard. Alle partijen treffen technische en
organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd.
In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:
•

Persoonsgegevens: geslacht, herkomst, woongemeente

•

Bijzondere persoonsgegevens: lengte en gewicht; roken; alcoholgebruik; bewegen; chronische
aandoeningen; beperkingen; angst en depressie; ervaren gezondheid; stress; regie over eigen
leven; eenzaamheid; mantelzorg geven; drugs; invloed van Coronacrisis op gezondheid en
leefstijl, discriminatie, behoefte aan hulp

•

Overige gegevens: huishoudsamenstelling, leeftijdsklasse, vrijwilligerswerk, opleiding,
werksituatie, rondkomen, beleving woonomgeving, mening over de vragenlijst, hoe gehoord over
het onderzoek

Op welke wijze gebruikt de GGD de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?
De GGD maakt rapportages op basis van de verzamelde gegevens. Er zijn maatregelen getroffen om
te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen. Dit doet de GGD
door alleen te rapporteren over groepen. De rapportages tonen gemiddelde percentages van alle
deelnemers of gemiddelde percentages per GGD-regio. De GGD’en hanteren regels voor het
weergeven van een percentage. Een vraag moet bijvoorbeeld door minimaal 50 personen zijn
ingevuld. De gegeven antwoord-mogelijkheid moet aangekruist zijn door minimaal 5 personen. Bij
minder dan 5 personen per antwoordmogelijkheid, moet de vraag door 100 personen zijn ingevuld.
Wanneer niet aan deze regels wordt voldaan, wordt geen percentage weergegeven in openbare
publicaties.
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De landelijke samenwerkingspartners (de deelnemende GGD’en) kunnen voor onderzoek en
publicatie gebruik maken van de gegevens die in het deelonderzoek van de GGD Gezondheidsmeter
verzameld zijn. Voor de onderzoeken geldt dat in de uiteindelijke rapportages alleen over groepen
wordt gerapporteerd, waardoor de gegevens niet direct terug te leiden zijn tot personen.

Grondslag uitvoering deelonderzoek GGD Gezondheidsmeter 2020
De verschillende GGD’en voeren dit onderzoek uit op basis van toestemming van de betrokkenen van
wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Deelname aan de open vragenlijst van de GGD
Gezondheidsmeter is vrijwillig. Voor het verwerken van persoonsgegevens heeft de GGD echter de
uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers nodig. Dit staat beschreven in de huidige wetgeving.
Uw GGD vraagt daarom aan het begin van de vragenlijst of u akkoord bent met het verwerken van de
(bijzondere) persoonsgegevens die hierboven zijn genoemd. De toestemming is de eerste vraag in de
vragenlijst. Zonder toestemming kan niet meegedaan worden aan het onderzoek. Vragenlijsten waarin
toestemming wordt gegeven, maar niet volledig zijn ingevuld, worden wel meegenomen in de
verwerking.

Wie ontvangen de gegevens die met de GGD Gezondheidsmeter 2020
verzameld zijn?
1. GGD
Binnen de deelnemende GGD’en 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 deelnemende GGD’en ontvangen de resultaten van de ingevulde vragenlijsten van
inwoners uit hun regio. Het landelijke bestand wordt geanonimiseerd en gedeeld met de
GGD’en. In beide bestanden zitten geen gegevens waardoor personen herleidbaar zouden
kunnen zijn. Voordat de gegevensbestanden gedeeld worden, wordt een
leveringsovereenkomst opgesteld, waarin nogmaals de voorwaarden voor het gebruik van de
data beschreven worden.
2. DESAN/Mediad
De GGD maakt gebruik van DESAN/Mediad om de technische afname van de digitale
vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan
strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met deze
partij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.
3. Derden
De GGD kan besluiten om gegevens te delen met derden voor onderzoek. Er vindt
dataminimalisatie plaats voordat gegevens gedeeld worden. Dataminimalisatie houdt in dat bij
het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens mogen worden
gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt zullen worden te bereiken.
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Betrokken partijen
In Nederland zijn 25 GGD’en en 1 Dienst Volksgezondheid gemeente Utrecht. Hiervan nemen 18
partijen deel aan het deelonderzoek. Onderstaande GGD’en nemen deel aan het deelonderzoek:
•

GGD West-Brabant

•

GGD BZO

•

GGD GelderlandZuid

•

GGD NOG

•

GGD Gelderland Midden

•

GGD Twente

•

GGD IJsselland

•

GGD Haaglanden

•

GGD Friesland

•

GGD Zeeland

•

GGD Amsterdam

•

GGD Zuid-Limburg

•

GGD Rotterdam-Rijnmond

•

GGD ZHZ

•

GGD HvB

•

GGD Hollands-Midden

•

GGD Limburg-Noord

•

Volksgezondheid gemeente Utrecht

Onderstaande GGD’en nemen NIET deel aan het deelonderzoek:
•

GGD Gooi en Vechtstreek

•

GGD Flevoland

•

GGD regio Utrecht

•

GGD Kennemerland

•

GGD Groningen

•

GGD Drenthe

•

GGD Zaanstreek-Waterland

•

GGD Hollands Noorden

Voor de GGD Gezondheidsmeter verwerken de betrokken partijen zelf persoonsgegevens. De GGD
Rotterdam-Rijnmond is de hoofdverwerker voor het deelonderzoek en heeft een
verwerkersovereenkomst met DESAN/Mediad. Dit bureau zorgt voor de digitale vragenlijst.
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Hoe lang worden de gegevens van de GGD Gezondheidsmeter 2020 bewaard?
Alle verzamelde gegevens worden samengevoegd in een gegevensbestand. Deze gegevens zijn niet
te herleiden tot een persoon. De GGD bewaart het geanonimiseerde databestand zonder daar een
termijn aan te verbinden (maar minimaal 2 jaar).

Welke rechten heb ik?
Als deelnemer aan het onderzoek heeft u de volgende rechten waarop u zich voor deze verwerking
kan beroepen. Voor meer toelichting op wat deze rechten inhouden verwijzen we u graag naar de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid
Een verzoek tot inzage, rectificatie of vergetelheid is niet mogelijk, omdat de verzameling anoniem
plaats vindt.
Recht op informatie
Als u meer wilt weten over het onderzoek en de verwerking van uw gegevens, kunt u contact
opnemen met de betrokken medewerkers van de GGD. Hoe u dit kunt doen, leest u onder de kop ‘Bij
wie kan ik terecht met vragen?’.
Recht op dataportabiliteit
Het is niet mogelijk de antwoorden die u geeft in de vragenlijst in een digitaal formaat terug te
ontvangen.
Recht tot intrekken van toestemming
Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens vragen wij uw toestemming. Het is niet
mogelijk deze toestemming in te trekken, omdat de gegevensverzameling anoniem is.
Vrijheid van deelname en recht op bezwaar
Deelname aan de GGD Gezondheidsmeter is vrijwillig. U heeft echter ook het formele recht op
bezwaar dat u kan inzetten wanneer u daarvan gebruik wilt maken door specifiek een op u van
toepassing zijnde situatie.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Als u vragen heeft over uw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit
onderzoek of als u een klacht wilt indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met de functionaris
gegevensbeheer, via fg@rotterdam.nl
Als u vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Gea Schouten, via
gezondheidsmonitor@rotterdam.nl
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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 1 september 2020
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