
 

 

 
 
 
 

 

 
 
Informatie voor ouder(s)/verzorger(s) Basisonderwijs over de 
Jeugdgezondheidszorg 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar en 
helpt bij vragen. 
 
 
Consultatiebureau Tot 4 jaar kunnen ouders terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn 

wij er voor hen. Het digitale dossier van ieder kind gaat mee naar de GGD. 
 
Spraak en taal Ouders/verzorgers en de leerkracht krijgen een vragenlijst over de spraak- en 

taalontwikkeling van vier/vijf jarigen. Een logopedist beoordeelt de 
vragenlijsten en ziet het kind zo nodig voor logopedisch onderzoek. De 
logopedist let hierbij op: spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag. 
Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist het kind door. 

 
Gezondheids- De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij vijfjarigen. 
onderzoek    Ouders kunnen daarvoor ook zelf onderwerpen inbrengen. De  
5 jarigen verpleegkundige kijkt naar gezondheid en ontwikkeling, meet lengte en 

gewicht en doet een gehoor- en oogtest. Als het nodig is en in overleg met de 
ouder schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag 
mee naar het CJG team. 

 
Vaccinatie Iedere negenjarige krijgt een uitnodiging voor: 

- de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond 
- de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio 
Ieder twaalfjarig meisje krijgt een uitnodiging voor: 
- de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 

 
Groepsles De kinderen in groep 7 krijgen van de assistente JGZ een interactieve 

groepsles over een gezonde leefstijl. 
 
Themabijeenkomst De GGD kan op verzoek een gastles of ouderavond verzorgen over o.a. de 

thema’s voeding en bewegen, mediawijsheid, seksualiteit en 
mondgezondheid. 

 
Inloopspreekuur Een paar keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur 

op school. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De 
jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over bv.: opvoeding, ontwikkeling, 
pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is 
schakelt de jeugdverpleegkundige in overleg met de ouder de jeugdarts in of 
neemt de vraag mee naar het CJG team. 



 

 
 

 
Extra  Gedurende de hele schooltijd kan een kind zo nodig extra onderzocht worden. 
gezondheids-  Dit kan als ouders of leerkrachten vragen hebben over de gezondheid of 
onderzoek ontwikkeling van een kind. De jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen naar 

tweedelijns hulpverleners. 
 
Zorgoverleg De JGZ kan deelnemen aan het zorgteam op school. 
 
Gezonde School De Gezonde School-adviseur kan de school helpen om actief en effectief met 

gezondheid aan de slag te gaan. Op een manier die past bij de school. De 
website  www.gezondeschoolnog.nl  geeft een overzicht van activiteiten en 
interventies in de regio. Zes keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit. 

 
 
 
Benieuwd wat de JGZ allemaal doet op de basisschool?  
 
Lees het in ons magazine Jeugdgezondheidszorg voor het basisonderwijs 
 
 
 
Meer weten over de GGD? Kijkt u op 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. 

http://www.gezondeschoolnog.nl/
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