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Tot nu toe ging je met je kind naar het consultatie
bureau. Dit verandert omdat je kind naar de basis
school gaat. Het consultatiebureau draagt het 
dossier en de zorg voor je kind over aan de collega’s 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Wat DOET  
de Jeugd gezond  - 
heids zorg? 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de 

groei en ontwikkeling van alle kinderen. 

Dit doen wij samen met ouders en school. 

Hoe wij dit doen, lees je in deze folder.

Bij de Jeugdgezondheidszorg werken 

jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

doktersassistenten en logopedisten.

LOGOPEDISCH 
ONDERZOEK 
vijfjarigen
De logopedist onderzoekt kinderen 

rond hun 5e verjaardag. Ze onderzoekt 

de ontwikkeling van spraak en taal, 

afwijkende mondgewoonten, de stem en 

het horen. We laten je weten wanneer je 

kind aan de beurt is voor dit onderzoek. 

Je hoeft hier niet bij aanwezig te zijn. Na 

het onderzoek krijg je bericht over de 

uitkomst. De logopedisten van de GGD 

werken voor basisscholen in de regio 

Rivierenland en in de gemeenten Berg 

en Dal, Heumen, Mook-Middelaar en 

Nijmegen.



GEZONDHEIDS
ONDER ZOEKEN 
5/6-jarigen en 
10/11-jarigen
De doktersassistent onderzoekt alle 

5/6-jarigen en 10/11-jarigen. Tijdens dit 

onderzoek heeft zij een gesprekje met je 

kind en kijkt ze of het goed ziet, hoort en 

groeit. We meten de lengte en het gewicht 

en als het nodig is  ook de bloeddruk. Het 

meten en wegen gebeurt met kleding aan. 

Vooraf ontvang je uitleg over het onder-

zoek en vragenlijsten om in te vullen. 

De vragen gaan over eten, spelen met 

vriendjes, zelfvertrouwen, school, 

hobby’s en het gedrag van je kind. Na 

het onderzoek krijg je bericht over de 

uitkomst. Ouders zijn niet aanwezig bij dit 

onderzoek. Wil je dit wel? Bel of mail ons 

dan als je de uitnodiging hebt ontvangen.

Soms wil een leerkracht kinderen bespre-

ken met de jeugdarts of jeugd  verpleeg-

kundige. Geldt dit voor jouw kind? Dan 

vraagt de leerkracht jou om toestemming. 

Het gezond heids onderzoek, de ingevulde 

vragenlijsten en de informatie van de 

leerkracht(en) geven een goed beeld 

van je kind. Sommige kinderen hebben 

extra onderzoek of zorg nodig. Is dat 

bij jouw kind het geval? Dan ontvang je 

een uitnodiging voor een afspraak bij de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.



SPECIAAL 
onderwijs
Zit je kind op een school voor speciaal 

onderwijs? Dan krijgt je kind een aan - 

tal keer een gezondheidsonderzoek.  

De jeugdarts werkt nauw samen met  

de leerkrachten en anderen die betrok-

ken zijn bij de zorg van je kind. Samen 

stem men we met jou af wat je kind nog 

nodig heeft aan zorg. 

SPREEKUUR  
op school
Heb je vragen of twijfels over de 

ontwikkeling van je kind? Dan mag je 

altijd zelf een afspraak maken met de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Het maakt niet uit in welke groep je 

kind zit. Vragen kunnen bijvoorbeeld 

gaan over groei en ontwikkeling, 

opvoeding, gezondheid of gedrag. Het 

maken van een afspraak kan tele fonisch 

of per mail. Bel naar  088 – 144 71 11 

of mail naar jeugdgezondheidszorg@

ggdgelderlandzuid.nl.



Huisbezoeken
De jeugdverpleegkundige kan op huis-

bezoek komen. Ze kan jou en je kind 

korte tijd begeleiden, bijvoorbeeld als er 

vragen zijn over opvoeding, ontwikkeling 

en gedrag. Vraagt een probleem om meer 

onderzoek of begeleiding? Dan helpt 

de jeugdverpleegkundige je met een 

verwijzing naar de juiste hulp.

Inentingen
In het kalenderjaar dat je kind 9 jaar 

wordt, ontvangt je kind auto matisch een 

oproep voor twee inentingen tegelijk: 

één tegen Difterie, Tetanus en Polio  

(DTP) en één tegen Bof, Mazelen en  

Rode Hond (BMR).  

Op 12-jarige leeftijd krijgen meisjes een 

uitnodiging voor de inentingen tegen 

baar moederhalskanker (HPV). Is je kind 

nog niet (volledig) ingeënt? Neem dan 

contact met ons op: jeugdvaccinaties@

ggdgelderlandzuid.nl.

OVERLEG  
met anderen
Soms wil de jeugdarts of jeugd verpleeg-

kundige de (gezondheids)problemen 

van je kind bespreken met andere des-

kundigen of met school. Dit gebeurt 

alleen na toestemming van de ouders. 

Samen bekijken we wat de juiste hulp is.

 9 jaar

 12 jaar



Tevreden?
Wij willen graag dat je tevreden bent 

over onze dienstverlening. Toch kan het 

gebeuren dat er iets niet goed gaat. Of 

misschien heb je een idee hoe we het 

beter kunnen doen. Bespreek dit dan met 

de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

Ben je na dit gesprek nog niet tevre den? 

Laat het ons dan weten. Een klachten-

formulier is te vinden op onze website.

•  Voorlichting geven tijdens 

themaochtenden of ouderavonden.

•  Scholen ondersteunen bij het geven 

van voorlichting. 

•  Scholen ondersteunen als er iets 

ernstigs gebeurt, bijvoorbeeld een 

sterfgeval of seksuele intimidatie.

•  Hulp of advies geven bij het bestrijden 

van hoofdluis.

Thema’s waarover wij voorlichting  

geven zijn bijvoorbeeld: taal ontwik-

keling, opvoedings ondersteuning, 

gezonde voe ding, sport en beweging, 

mond gezondheid, mediawijsheid, 

alcohol, drugs en roken of seksuele 

ontwikkeling.

Wat doet de Jeugd-
gezondheidszorg 
NOG MEER?



Mijn Kinddossier
Onze Jeugdgezondheidszorg werkt met 

Mijn Kinddossier. Hierin vind je informatie 

over de ontwikkeling, groei en opvoeding 

van je kind(eren). Het is ook de plek waar 

je online een afspraak met ons wijzigt  

en vragenlijsten invult. Inloggen op  

www.mijnkinddossier.nl doe je met je 

DigiD. Kijk voor meer infor matie op  

www.ggdgelderlandzuid.nl/

mijnkinddossier.

Privacy  
Alle gegevens over je kind behandelen 

wij vertrouwelijk. Alleen medewerkers 

van de afdeling Jeugdgezondheidszorg 

hebben toegang tot deze gegevens. 

Soms is het nodig om gegevens van je 

kind aan deskundigen buiten de GGD te 

laten zien of over te dragen. Bijvoorbeeld 

bij een verwijzing of als je verhuist naar 

een gemeente buiten ons werkgebied. 

Wij vragen daarvoor altijd eerst toe-

stemming. Op onze website staat het 

privacyreglement van de GGD. Ook vind 

je hier hoe wij omgaan met dossiers.

Hoe gaan wij om  
met GEGEVENS?

Verwijsindex
Onze Jeugdgezondheidszorg maakt 

gebruik van de Verwijsindex. Dit systeem 

laat zien of en zo ja welke professionals 

al betrokken zijn bij jouw kind. Zijn 

er zorgen? Dan kunnen we dankzij 

dit systeem snel met elkaar bellen en 

bespreken welke hulp nodig is. Meer 

informatie vind je in de folder ‘Vragen 

en antwoorden over MULTI-signaal’ op 

www.ggdgelderlandzuid.nl.



MEER 
INFORMATIE  
of contact
De medewerkers van de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg geven graag 

antwoord op je vragen. We zijn 

bereikbaar op werkdagen van  

8.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur, 

via telefoonnummer 088 - 144 71 11 

en via e-mail: jeugdgezondheidszorg@

ggdgelderlandzuid.nl. 

JEUGDGEZOND HEIDSZORG
T 088 – 144 71 11 / maandag t/m 

vrijdag van 8.00 – 12.00 en van  

12.30 – 16.30 uur

E  jeugdgezondheidszorg@

ggdgelderlandzuid.nl

I www.ggdgelderlandzuid.nl/

jeugdenopvoeden
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MEER INFO?  
www.ggdgelderlandzuid.nl/ 

jeugdenopvoeden.nl


