De GGD, uw kind en de school
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief en is gericht op het voorkomen en
vroegtijdig ontdekken van ziekten en problemen op het gebied van opgroeien en opvoeden.
Het Jeugdgezondheidszorg team bestaat uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en
doktersassistentes. Zij volgen de lichamelijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van
de kinderen. Alle kinderen worden gedurende de gehele schoolperiode één of meerdere keren
uitgenodigd voor een onderzoek, in aansluiting op de jeugdgezondheidszorg van het
consultatiebureau. We kijken dan ook samen met u en uw kind of er vragen zijn en hoe we u
kunnen helpen met de beantwoording daarvan. Als u vragen of zorgen heeft over de gezondheid
en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd een extra onderzoek of een gesprek met de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen.

5-6 jarige kinderen
De Jeugdgezondheidszorg nodigt alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een
onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen,
oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling. Tevens wordt er gesproken over hoe het
met uw kind gaat thuis, op school en met andere kinderen.

10-11 jarige kinderen
Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de
jeugdverpleegkundige en doktersassistente. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gekeken
hoe uw kind zich voelt en ontwikkelt en hoe het contact met leeftijdsgenoten is. Ook is er
aandacht voor eventuele vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding.
Eerst komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en
om een visusonderzoek (oogonderzoek) te doen. U wordt van te voren geïnformeerd wanneer de
doktersassistente op school komt. De resultaten worden door de verpleegkundige met u en uw
kind besproken.

Voortgezet onderwijs
Op de meeste scholen krijgen leerlingen van de 2e en 4e klas jaarlijks klassikaal een vragenlijst
voorgelegd (Emovo). De leerling blijft daarbij anoniem. Er worden vragen gesteld over leefstijl,
ontwikkeling, gedrag en gezondheid. Elke leerling krijgt naar aanleiding van het invullen van deze
vragenlijst een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies. Na het invullen van de vragenlijst kunnen
jongeren zelf aangeven of zij contact willen met een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg.
Dit kan zowel een gesprek zijn als een digitaal contact. Via www.jouwGGD.nl kan er ook door de
jongere gechat worden met een professional van de Jeugdgezondheidszorg.
In de 2e klas voorgezet onderwijs wordt op diverse scholen door de verpleegkundige de jongeren
gemeten en gewogen om daarmee vroegtijdig stoornissen op te sporen. Daarover wordt u en uw
kind van te voren geïnformeerd.
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Overleg op scholen
Op sommige scholen nemen wij deel aan overleggen waarin kinderen worden besproken als daar
aanleiding voor is. Wij overleggen daarover vooraf met u en uw kind, en vragen u daarvoor
gerichte toestemming.

Projecten
De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op
gezondheid. Bijvoorbeeld over gezonde voeding, beweging, hoofdluis, roken, alcoholgebruik,
seksualiteit, gezonde school en relaties.

GGD en Samenwerken
De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de
ontwikkeling van kinderen.
Hiermee onderstrepen wij ons motto:

S a me n w e r k e n aan g e z on d l e v e n
De GGD is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft nauwe samenwerking met
andere partners.
Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u andere vragen voor of over de
GGD? U kunt ons bereiken op
088-01 00 555
Het JGZ team van uw school is:
Fleur Philipsen, jeugdarts
Marleen Stork, jeugdverpleegkundige
Netty van der Laan, doktersassistente
Meer informatie: www.ggdhollandsnoorden.nl
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