
De Jeugdgezondheidszorg op school

Bij de 5-jarigen voert de assistent 
een gehoor- en visustest en een 
lengte en gewicht meting uit. 
Bij de 10-jarigen vragen we naar 
bijzonderheden gehoor, visus, lengte 
en gewicht in de vragenlijst.

Voor ouders

Het team jeugdgezondheidszorg op school volgt de ontwikkelingen van leerlingen van 4 - 12 jaar. 
Dat doen zij om vroegtijdig zorgen of problemen te kunnen signaleren en onderzoeken. Wij 
doen dat graag samen met de school. In deze factsheet lees je wat je kunt verwachten van de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool. 

Gezondheidsonderzoek op school

Dit doen we op twee momenten, als het kind 5 jaar is en als 
het 10 jaar is. We nodigen ouders vooraf uit de vragenlijst 
Jij en Je Gezondheid in te vullen. De vragen gaan over 
de gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en omgeving 
van hun kind. 

Screening taal- en spraakontwikkeling

Op scholen waar preventieve logopedie door de gemeente is 
ingekocht doen we een screening op 4 en 5 jarige leeftijd. 

Aanbieden betrouwbare opgroei- 
en opvoedinformatie

Op ggddrenthe.nl en in de Groeigids App vinden ouders 
betrouwbare, actuele informatie passend bij de leeftijd van 
hun kind. Vanuit de app kunnen ze ook anoniem chatten 
met een jeugdverpleegkundige. 

Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma

De vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma beschermen 
kinderen tegen ernstige infectieziekten. Kinderen ontvangen 
thuis een uitnodiging van het RIVM voor de: 
• DTP en BMR vaccinatie in het jaar dat ze 9 jaar worden 
• HPV-vaccinatie in het jaar dat ze 10 worden (2 keer)

Komen er bijzonderheden uit 
de vragenlijst of het lichamelijk 
onderzoek? Dan plant de 
jeugdverpleegkundige een telefonische 
of fysieke afspraak met de ouder. 

Voor school

We werken graag samen 

Door onze krachten te bundelen zorgen we samen voor 
optimale leer-omstandigheden. 

We ondersteunen graag bij het aangaan van een gesprek met ouders 
en kinderen over gezondheid en ontwikkeling. Ook leveren we graag 
onze medische en sociaal emotionele kennis in het schoolteam. De 
jeugdverpleegkundige is je eerste aanspreekpunt. Als dat nodig is, 
betrekken we de jeugdarts.

Advies en begeleiding op maat

Zie je bijzonderheden of maak je je zorgen over een 
kind? Meld het bij de jeugdverpleegkundige. Samen 
met ouder en kind maken we het bespreekbaar en 
zorgen we voor passende begeleiding. 

Leven er vragen over bijvoorbeeld diabetes, AD(H)D, 
rouwverwerking, overgewicht, luizen, pesten, depressie, 
ziekteverzuim of scheiding? Of wil jouw school aan de slag met het 
gezonde schoolbeleid? Wij denken graag mee over de aanpak. Vraag 
de jeugdverpleegkundige om advies. 

Advies en begeleiding op maat

Na het invullen van de vragenlijst ontvangen ouders op 
maat online tips en adviezen in Mijn Kinddossier, 
het digitale dossier van hun kind. Ook kunnen zij aangeven 
over welke onderwerpen zij in gesprek willen met 
de jeugdgezondheidszorg.

We nodigen ouders uit om ook 
hiervoor een vragenlijst in te vullen. 
Bij bijzonderheden vanuit ouder of 
school zien we een kind voor screening 
logopedie.  

jgz@ggddrenthe.nl 088-2460246

https://info.jijenjegezondheid.nl/
https://ggddrenthe.nl/gezondheid/school/
https://ggddrenthe.nl/kind/groeigids-app/
https://ggddrenthe.nl/afspraak-maken/vaccinaties/rijksvaccinatieprogramma/dtp-bmr/
https://ggddrenthe.nl/afspraak-maken/vaccinaties/rijksvaccinatieprogramma/hpv/
https://ggddrenthe.nl/kind/kinddossier/

