Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?
De GGD jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen tot 18 jaar en richt zich op de gezondheid
en ontwikkeling van uw kind. Tijdens de basisschoolperiode nodigen wij u en uw kind twee keer uit
voor een contactmoment op het consultatiebureau. Namelijk als uw kind 5/6 jaar is en 9/10 jaar
is. Tijdens deze contactmomenten kunt u terecht met al uw vragen over de gezondheid en
opgroeien en opvoeden van uw kind. We meten de lengte en gewicht en met 5/6 jaar testen we
ook de oren en ogen. Met 9/10 jaar krijgt uw kind een DTP en BMR-vaccinatie
https://www.ggdhvb.nl/jeugdgezondheidszorg/vaccinaties-jeugd.
Uiteraard kunt u ook buiten deze momenten met uw vragen en zorgen bij ons terecht.
Samenwerking met school
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn regelmatig aanwezig op de school. Zij werken
samen met de leerkrachten en de interne begeleider van de school. Bij eventuele bijzonderheden
kunnen zij daardoor snel met u in gesprek om te kijken of aanvullende ondersteuning nodig is.
Wat biedt de GGD nog meer?
De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk hierbij
aan projecten over gezonde voeding en bewegen, relaties en seksualiteit, pesten, weerbaarheid en
mediawijsheid. Zie voor voorbeelden van projecten onze facebookpagina van de GGD in de Wijk:
https://www.facebook.com/GGD-in-de-Wijk-193398267694950/
Meer informatie
Heeft u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of heeft u twijfels over de
gezondheid van uw kind? U kunt altijd een afspraak maken met de GGD Jeugdgezondheidszorg via
tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt ook terecht op
het inloopspreekuur bij het consultatiebureau.
Meer informatie is te vinden op onze website: www.ggdhvb.nl
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