
 

 
 
 
 
 
Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) Basisonderwijs 
 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland verandert vanaf het schooljaar 
2014 - 2015 haar werkwijze. Dit houdt in dat wij op school vaker beschikbaar zijn voor kinderen, 
ouders en leerkrachten. Wij houden open spreekuren, begeleiden risicokinderen en bieden extra 
ondersteuning bij schoolgezondheidsbeleid. Tijdens de schoolperiode zijn er verschillende 
momenten waarop wij kinderen, ouders en leerkrachten zien: 
 
Vierjarigen Een JGZ-team neemt de zorg van het consultatiebureau over. Dit team 

bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopediste, assistente 
jeugdgezondheidszorg en een Gezonde School-adviseur. 

 
Vier- en vijfjarigen U en de leerkracht krijgen een vragenlijst om de spraak- en taalontwikkeling 

van uw kind te beoordelen. Een logopedist bekijkt deze vragenlijsten en 
nodigt uw kind uit voor een spraak- taalscreening als dat nodig is. Tijdens 
deze screening let de logopedist op: stem, spraak, taal, luistervaardigheden 
en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist uw 
kind door naar een vrijgevestigd logopedist. 

 
Vijfjarigen De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij uw kind. 

Tenzij er specifieke aandachtspunten zijn, want dan doet de jeugdarts dit. Het 
onderzoek bestaat uit: meten en wegen en een gehoor- en oogtest. Het is 
belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. U kunt dan zelf ook 
gespreksonderwerpen inbrengen. 

 
Negenjarigen Wij meten en wegen uw kind opnieuw. Daarnaast krijgt uw kind een 

uitnodiging voor: 
- de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond 
- de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio 

 
Groep 7 In overleg met school geven wij een informatieve en interactieve bijeenkomst 

over leefstijl en gezondheidsthema’s, zoals: overgewicht, voeding, bewegen, 
mediawijsheid, genotmiddelen en seksuele gezondheid. 

 
Meet- en weeg- De assistente JGZ doet dit schooljaar een meet- en weegonderzoek bij alle 
moment kinderen van 9 jaar of ouder die nog niet zijn gewogen en gemeten.  

 



 

 
Inloopspreekuren Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloop- 

spreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De 
jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, 
psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, 
zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts 
in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: gehoor, zicht, groei, 
ontwikkeling en gedrag. U kunt op school navragen wanneer er spreekuren 
zijn.  

Team Jeugdgezondheidszorg 
 
Het team JGZ van uw school bestaat uit de volgende personen: 
 

 
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? 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.  
 
 
 
 
Iedere gemeente in Nederland heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). GGD Noord- en 
Oost-Gelderland is onderdeel van het CJG. Ouders en jongeren kunnen hier terecht voor advies en informatie 
over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Kijk op www.cjg.nl voor meer informatie. 
 

 
 

 Naam Telefoon E-mail 
 
Jeugdarts 
 

Esther Koers 088 - 4433510 e.koers@ggdnog.nl 

 
Jeugdverpleegkundige 
 

Annet Heyn 088 - 4433246 
06-25644189 a.heyn@ggdnog.nl 

 
Logopediste 
 

Marianne Schot 088 - 4433306 m.schot@ggdnog.nl 

 
Assistente JGZ 
 

Betsie Nuijten 088 - 4433272 b.nuijten@ggdnog.nl 

 
Gezonde school adviseur 
 

Karin van Sleeuwen 088 - 4433101 k.vansleeuwen@ggdnog.nl 
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