Informatie voor de ouders van het Speciaal onderwijs over de
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar
en helpt bij vragen.
Consultatiebureau
Tot 4 jaar kon u terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn wij er voor u. Het digitale
dossier van uw kind gaat mee naar de GGD.
Gezondheidsonderzoeken
Op de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar krijgen alle kinderen een uitnodiging voor een
gezondheidsonderzoek.
Als er vragen zijn van u of van school dan onderzoeken we uw kind tussendoor. Ook als uw
kind nieuw is op school nodigen we uw kind meestal uit voor een gezondheidsonderzoek.
Ouders worden uitgenodigd om bij de onderzoeken aanwezig te zijn.
In een gezondheidsonderzoek kijken we naar de gezondheid van uw zoon/dochter. We
onderzoeken:
 Lengte en gewicht
 Ogen
 Oren

We kijken ook naar de rug en de motoriek. Als het nodig is doen we nog extra lichamelijk
onderzoek. Uw kind mag altijd het ondergoed aanhouden.

Ook kunt u met ons in gesprek over bijvoorbeeld eten, zindelijkheid, slapen, opvoeden en
het gedrag van uw kind.
Als uw kind al ergens anders onder behandeling is
Als uw kind al bij een andere arts of therapeut onder behandeling is, passen we ons
onderzoek aan. We willen geen dingen dubbel doen. De Jeugdgezondheidszorg kan helpen
om zorg af te stemmen. Zodat school en andere artsen of therapeuten goed samenwerken.
Overleg met school
Voorafgaand aan de gezondheidsonderzoeken vragen wij op school naar de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind.
Onderzoeksgegevens die belangrijk zijn voor het functioneren op school van uw kind, geven
we door aan school. Wilt u of uw kind niet dat we bepaalde informatie over uw zoon of
dochter delen met school? Zeg dit dan tegen de jeugdarts die het onderzoek doet. In
uitzonderlijke gevallen, als er ernstige zorgen zijn, kan de Jeugdgezondheidszorg informatie
delen zonder toestemming.
Zorgoverleg
De jeugdarts neemt deel aan het zorgteam op school.
Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)
De jeugdarts schrijft zo nodig een kort verslag voor het OPP van uw kind.
Inentingen
Met 9 jaar krijgt uw kind een uitnodiging voor:
 De BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond
 De DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio
Uw kind krijgt de inentingen in uw woonplaats.

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn van
maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U
kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.
Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij
mailen of chatten met een jeugdarts.

Wilt u meer weten over de GGD en de JGZ, het digitaal dossier en privacy? Kijkt u dan op
onze website: 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.

