
 

 

Wat is Jeugdgezondheidszorg? 

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste 

kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De Jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om zo 

tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen 

in de ontwikkeling van uw kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en 

ontwikkeling van uw kind tijdens een contactmoment.  

 

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?  

U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt bij de GGD van uw 

gemeente.  

 Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de oren 

en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. 

 Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna 

bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft 

ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over 

deze vaccinaties. 

Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten al uw vragen stellen! 

 

Samenwerking met school 

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Indien nodig kan 

er in overleg met ouders en kind contact opgenomen worden door de jeugdgezondheidszorg met 

de leerkracht of intern begeleider. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen zo nodig 

ook deel aan de Zorg Advies Teams op school.  

 

De GGD doet meer! 

 De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk 

 hierbij aan projecten over gezonde voeding en bewegen.  

 De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken 

 rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen. 

 Voor een gesprek met een externe vertrouwenspersoon (EVP) kunt u tijdens kantooruren 

contact opnemen via telefoonnummer 088-3686193. Meer informatie vindt u op de website. 

 In het kader van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) worden scholen in Veghel ondersteund 

bij het vormgeven van een gezond Voedingsbeleid.  

 

Meer informatie 

Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de 

gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via  

tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Kijk ook eens op onze 

website: www.ggdhvb.nl/mijnkind. 
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Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg Mariaschool 
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