
 

 

 
 
 
 

 

 
 
Informatie voor ouder(s)/verzorger(s) Basisonderwijs over de 
Jeugdgezondheidszorg 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar en 
helpt bij vragen. 
 
 
Consultatiebureau Tot 4 jaar kunnen ouders terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn 

wij er voor hen. Het digitale dossier van ieder kind gaat mee naar de GGD. 
 
Spraak en taal Voor de logopedische screening komt de logopedist één of twee keer 

per jaar op school. Alle ouders en leerkrachten van kinderen die in 
een schooljaar 5 jaar worden, krijgen het verzoek een vragenlijst in te 
vullen, om een zo goed mogelijk beeld van de spraak-taalontwikkeling 
te krijgen. Met de informatie uit deze vragenlijsten, bepaalt de 
logopedist welke kinderen gezien moeten worden.. De logopedist let 
hierbij op: spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag. Als 
er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist het kind door.  

 
Gezondheids De jeugdverpleegkundige ziet alle 5-jarigen voor een gezondheidsonderzoek 
onderzoek   waarin diverse items aan bod komen. Deze gezondheidsonderzoeken volgen 
5 jarigen op de contactmomenten van het consultatiebureau. Ouders kunnen daarvoor 

ook zelf onderwerpen inbrengen. De jeugdverpleegkundige kijkt naar 
gezondheid en ontwikkeling, meet lengte en gewicht en doet een gehoor- en 
oogtest. Als het nodig is en in overleg met de ouder schakelt de 
jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG 
team.  

 
Vaccinatie  Iedere negenjarige krijgt een uitnodiging voor: 

- de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond 
- de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio 
Ieder twaalfjarig meisje krijgt een uitnodiging voor: 
- de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 

Wegen en meten Daarom gebeurt het meten en wegen van de kinderen voortaan op 
alle scholen tijdens een gymles in groep 6.  

Groepsles Als assistenten Jeugdgezondheidszorg geven wij in groep 7 op elke 
basisschool in onze regio een interactieve les over gezonde Leefstijl. 
Met veel enthousiasme proberen we de leerlingen bewust te maken 



 

 
 

van wat een 'gezonde leefstijl' is. Met behulp van een Prezi 
behandelen wij de volgende onderwerpen in de les: 

 Puberteit 

 Voeding 

 Media 

 Beweging 

 Genotmiddelen (nix onder de 18) 

 Persoonlijke hygiëne 
 
Themabijeenkomst De GGD kan op verzoek een gastles of ouderavond verzorgen over o.a. de 

thema’s voeding en bewegen, mediawijsheid, seksualiteit en 
mondgezondheid. 

 
Inloopspreekuur Naast de reguliere contactmomenten op school, is het mogelijk om 

zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen. Dit 
inloopspreekuur is een paar keer per jaar. Bedoeld voor ouders, 
leerlingen en leerkrachten. Zij kunnen het inloopspreekuur gebruiken 
om hun vragen en of zorgen te bespreken. Als het nodig is schakelt de 
jeugdverpleegkundige in overleg met de ouder de jeugdarts in of 
neemt de vraag mee naar het CJG team. 

 
Extra  Gedurende de hele schooltijd kan een kind zo nodig extra onderzocht worden. 
gezondheids-  Dit kan als ouders of leerkrachten vragen hebben over de gezondheid of 
onderzoek ontwikkeling van een kind. De jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen naar 

tweedelijns hulpverleners. 
 
Zorgoverleg De JGZ kan deelnemen aan het zorgteam op school. 
 
Gezonde School De Gezonde School-adviseur kan de school helpen om actief en effectief met 

gezondheid aan de slag te gaan. Op een manier die past bij de school. De 
website  www.gezondeschoolnog.nl  geeft een overzicht van activiteiten en 
interventies in de regio. Zes keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit. 

 
 
 
Benieuwd wat de JGZ allemaal doet op de basisschool?  
 
Lees het in ons magazine Jeugdgezondheidszorg voor het basisonderwijs 
 
 
 
Meer weten over de GGD? Kijkt u op www.ggdnog.nl 
 
 
 
 
 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk op 
https://www.opvoeden.nl voor meer informatie over opvoeden en gezondheid. 

http://www.gezondeschoolnog.nl/
http://ggd-noord-en-oostgelderland.instantmagazine.com/magazine-jeugdgezonheidszorg/magazine-jeugdgezonheidszorg/
http://www.ggdnog.nl/
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