Aanbod GGD Gelderland-Zuid 2014/2015
De GGD biedt jeugdgezondheidszorg op maat. Dat wil zeggen dat we de zorg afstemmen op de
behoeften van ouders en kind.
Speciale aandacht voor 5- 8 en 11-jarigen
Wij screenen alle kinderen van 5, 8 en 11 jaar. Ze worden gewogen (met kleren aan) en gemeten. Bij
de kinderen van 5 en 11 jaar testen we ook de ogen. De ouders ontvangen hierover tijdig bericht en
kunnen aangeven of zij bij de screening van hun kind aanwezig willen zijn. Ouders ontvangen een lijst
met vragen en aandachtspunten. Daarop kunnen zij aangeven welke vragen er leven rond hun kind, en
of zij een afspraak met een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg willen maken. Na de screening
krijgen de kinderen een brief mee naar huis met de uitkomsten.
Iedereen kan een afspraak maken
De GGD wil bereikbaar zijn voor (ouders van) alle leerlingen op school. Heeft u als ouder vragen over
opvoeding, groei en/of ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u altijd een gesprek aanvragen met een
van onze medewerkers. Tijdens dit gesprek zoeken we samen naar mogelijkheden om de gezondheid
en het welzijn van uw kind (verder) te verbeteren.
U kunt bellen met het bedrijfsbureau(024) 329 71 11, bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en
14.00 uur. Zij zullen een medewerker vragen contact met u op te nemen.
Individuele aandacht via het intern zorgteam
Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg nemen indien mogelijk deel aan de zorgstructuur op
school. In dit overleg bekijken we samen met andere professionals welke extra ondersteuning een kind
mogelijk nodig heeft.
Aandacht voor gezondheid voor alle leerlingen
Behalve op individueel niveau geeft de GGD ook ‘schoolbreed’ aandacht aan de gezondheid van
leerlingen. Zo wordt er op verschillende manieren aandacht gegeven aan thema’s als: gezonde
voeding, beweging, mondgezondheid, roken, alcohol, relaties en seksualiteit, veilige schoolomgeving
en omgaan met elkaar.
Team Jeugdgezondheidszorg,
Pauline Steens, jeugdarts
Claartje Smits, sociaal verpleegkundige
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