GGD Noord- en Oost-Gelderland
Als jeugdigen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, gaat er een nieuwe wereld voor hen
open. Er verandert van alles. Niet alleen voor de jeugdigen, maar voor u als ouder verandert er ook
heel wat! Bij vragen over bijvoorbeeld gezondheid, ontwikkeling of opvoeding kunnen jongeren,
ouders en docenten terecht bij ons team jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts,
een jeugdverpleegkundige en een assistent jeugdgezondheidszorg.
De JGZ op school
Alle leerlingen in klas 1 worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek in klas 1. Dit onderzoek
is gericht op de jongere zelf. Maar ook als ouder kunt u nog steeds terecht met allerlei vragen of
zorgen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw zoon of dochter. Daarvoor zijn er
inloopspreekuren op school bij onze jeugdverpleegkundigen.
In overleg met ouders en leerlingen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of
naar een huisarts/specialist.
Wat doet de JGZ
- Gezondheidsonderzoek klas 1: Alle leerlingen uit klas 1 worden uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek. Zij vullen thuis een digitale vragenlijst in.
- Chatten bij jouwggd.nl: Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op
www.jouwggd.nl.
- De jeugdarts sluit aan bij het zorg- en adviesteam van de school. De jeugdarts kan bijdragen
met eigen specifieke kennis.
- HPV vaccinatie: Als meisjes twaalf jaar zijn, krijgen ze een oproep voor een vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker.
- Inloopspreekuur: Er zijn regelmatig JGZ-spreekuren op school. Je kunt zonder afspraak bij de
jeugdverpleegkundige/jeugdarts binnenlopen. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor ouders,
leerlingen en docenten.
- Ondersteuning bij ziekteverzuim: De jeugdarts is beschikbaar om bij zorgwekkend
ziekteverzuim te ondersteunen.

Meer informatie?
Lees het in ons magazine Jeugdgezondheidszorg voor het Voortgezet onderwijs

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.

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.

