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Folder voor ouders/verzorgers

De GGD West-Brabant werkt voor 18 gemeenten aan een betere openbare gezondheidszorg. Onze medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid van ruim

Wat kunt
u van ons
verwachten?

680.000 inwoners. De GGD voert het gezondheidsbeleid van achttien gemeenten uit.
Wij werken veel samen met het ‘reguliere’ zorgsysteem, zoals huisartsen en zieken-

Als uw kind naar de basisschool gaat,

huizen.

neemt de afdeling Jeugd en Gezin van
de GGD West-Brabant de onderzoeken

De afdeling Jeugd en Gezin

over van het consultatiebureau. Deze

De afdeling Jeugd en Gezin van de GGD zet zich in voor een gezonde lichamelijke

onderzoeken vinden plaats op school,

en geestelijke ontwikkeling van kinderen tussen vier en negentien jaar. Er werken

de GGD of het Centrum voor Jeugd en

jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten en psycho

Gezin.

logen.
Wij adviseren en informeren ouders, kinderen en scholen bij problemen of vragen
over opvoeding, gezondheid en ontwikkeling. Als het nodig is verwijzen we door,
bijvoorbeeld naar de huisarts, specialist, logopedist, psycholoog of maatschappelijk

In het
basisonderwijs

werk. Dat gebeurt altijd in overleg met u. Ook vaccineren wij kinderen tegen veel-

Als uw kind tussen de 4 en de 5 jaar is,

voorkomende ziekten zoals difterie, tetanus, mazelen en polio.

krijgt hij/zij op school een logopedische
onderzoek. De logopedist kijkt naar de

Voor elk kind voeren wij, in opdracht van de gemeenten van West-Brabant, dezelfde

spraak en taal van uw kind.

diensten uit. Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen om voor een school of in een
wijk extra diensten te laten verrichten. In deze folder leest u welke onderzoeken en

Als uw kind 5-6 en 10-11 jaar is, onder-

extra activiteiten wij uitvoeren.

zoekt de doktersassistent uw kind op
school. Zij kijkt naar lengte, gewicht,
gezichtsvermogen (5-6 jaar) en zonodig
test zij het gehoor. Vóór het onderzoek
vragen wij u om een vragenlijst in te
vullen. Ook aan school vragen wij of
er sprake is van bijzonderheden als

Een onderzoek tus

GGD West-Brabant

ren van 10-11 jaar vragen wij ook om
zelf een vragenlijst in te vullen. Op die
manier krijgen wij meer inzicht in de gezondheid en het welzijn van uw kind. De
doktersassistente bespreekt aan de hand
van de zelf ingevulde vragenlijst met de
10/11-jarigen hoe het gaat op school,
thuis en in de vrije tijd.
Gezien de aard en de inhoud van de
onderzoeken in het basisonderwijs, is
het niet nodig dat ouders of verzorgers
daarbij aanwezig zijn. Mocht u dat wel
graag willen, dan kunt u dit aangeven bij
ons afsprakenbureau. Bij elk onderzoek
ontvangt u van ons schriftelijk bericht
van onze bevindingen en eventueel een
uitnodiging voor het spreekuur van de
jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.

...in het voortgezet

spijbelgedrag of ziekteverzuim. Kinde-

In het voortgezet
onderwijs
Wanneer uw kind 13- 14 jaar is vragen
wij u en uw kind om een vragenlijst in te
vullen. Hierin vragen wij naar de gezondheid, het funtionerenen de leefstijl van
uw kind. Ook wordt samen met school
gekeken naar spijbelen en ziekteverzuim.
Mochten de ingevulde vragenlijsten reden geven tot zorg dan nodigen wij
(u en) uw kind uit voor het spreekuur
van de jeugdarts of verpleegkundige.

In het speciaal
onderwijs
Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, onderzoekt de jeugdarts uw
kind bij de start van het onderwijs. Hij
bespreekt de algemene en medische
voorgeschiedenis en de schoolloopbaan
en legt dit vast in het dossier en het behandelplan van uw kind. Afhankelijk van
de leeftijd krijgt uw kind na enkele jaren
weer een onderzoek. De jeugdarts heeft
regelmatig contact met het schoolteam
en zonodig de ouders.

...in het speciaal onder

Een onderzoek tussendoor?

Heeft u nog vragen?

Soms kan een onderzoek bij de jeugd-

Dan kunt u contact met ons opnemen:

arts of de jeugdverpleegkundige nodig

GGD West-Brabant, Jeugd en Gezin:

zijn. Zo’n onderzoek kan door ons en

Tel. (076) 528 20 00

door u zelf worden aangevraagd. Wij
nodigen (u en) uw kind dan uit om

Afsprakenbureau Jeugd en Gezin:

samen met een jeugdverpleegkundige,

Openingstijden:

jeugdarts of logopedist te zoeken naar

8.30-10.30 en 14.30-16.30

mogelijkheden om de gezonde ontwik-

Tel. (076) 528 24 86

keling van uw kind te verbeteren.
Kijk ook eens op onze website:

Wat doet de GGD nog meer voor

www.ggdwestbrabant.nl of

de jeugd?

onze jongerenwebsite

• Wij zijn onderdeel van het Centrum

www.ggdjongeren.nl. Daar vindt

voor Jeugd en Gezin in uw gemeente
•W
 ij nemen op school deel aan besprekingen van leerlingen die extra zorg
nodig hebben.
•W
 ij houden spreekuren voor leer
lingen en ouders of verzorgers.
•W
 ij geven voorlichting over gezondheid aan ouders, kinderen of leer
krachten.
• Wij houden open spreekuren voor
jongeren die vragen hebben over
seksualiteit.

u uitgebreide informatie over onze
dienstverlening en kunt u zich
aanmelden voor onze nieuwsbrief.

