Uw kind en de Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen 0-18 jaar,
in opdracht van uw gemeente. Wij zijn gericht op gezond opgroeien en het ontwikkelen
van een gezonde leefstijl. De jongere kan zo nodig kortdurende begeleiding krijgen. In
overleg met de ouders/verzorgers kan bij zorgen of problemen worden doorverwezen
naar hulpverlening. De bescherming van de persoonsgegevens is aan wettelijke regels
gebonden. Wij hanteren deze regels en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe wij
dit doen leest u in de folder “Privacy van uw gegevens” op onze website. De GGD is
partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Klas 1 VMBO
Alle jongeren in klas 1 VMBO krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij
de jeugdverpleegkundige. Ze vullen hiervoor zelf vooraf een vragenlijst in over
gezondheid, gedrag, leefstijl en aansluiting bij leeftijdsgenoten. Tijdens het onderzoek
vindt hierover een gesprek plaats. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen. Wij
kunnen advies geven of doorverwijzen wanneer er verdere hulp nodig is.
Klas 3 VMBO
In klas 3 VMBO vullen alle jongeren een korte, digitale vragenlijst in. De vragen gaan
over de gezondheid, het gedrag en hoe het gaat op school, thuis en in de omgang met
leeftijdsgenoten.
De jongere wordt uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige op basis
van:
 de antwoorden in de vragenlijst die aanleiding geven tot een oproep
 of op eigen verzoek van de jongere.
Klas 2 HAVO/VWO
In klas 2 HAVO/VWO vullen alle jongeren een korte, digitale vragenlijst in. De vragen
gaan over de gezondheid, het gedrag en hoe het gaat op school, thuis en in de omgang
met leeftijdsgenoten. Lengte en gewicht wordt gemeten en gewogen voor
groeionderzoek. De mentor van de klas vult een vragenlijst in over de individuele
leerlingen in de klas. De verpleegkundige heeft een gesprek met de mentor hierover.
De jongere wordt uitgenodigd voor een gesprek op basis van:
 de antwoorden in de vragenlijst die aanleiding geven tot een oproep
 het groeionderzoek
 de informatie van de mentor
 of op eigen verzoek van de jongere.
Klas 4 HAVO/VWO
In klas 4 HAVO/VWO vullen alle jongeren opnieuw een korte, digitale vragenlijst in. De
vragen gaan over gezonde leefstijl.
De jongere wordt uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige op basis
van:
 de antwoorden in de vragenlijst die aanleiding geven tot een oproep
 of op eigen verzoek van de jongere.
Gezondheidsbevordering
Naast de individuele onderzoeken en gesprekken ondersteunt de jeugdgezondheidszorg
de school bij
gezondheidsprojecten. De jeugdarts is beschikbaar voor consultatie in het
Zorgadviesteam van de school en voor medische onderzoek op indicatie.

Contact
Ouders, jongeren of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd
terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf
contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Voor algemene vragen over
opvoeding of gezondheid kunt u bellen met de CJG Advieslijn 0900 2541 254.
Voor wijzigingen en afspraken kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met het
algemene nummer van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444.
Meer info op website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/jgz

