Informatie voor professionals Basisonderwijs
In juni kreeg u van ons een brief waarin wij aankondigden dat de werkwijze binnen de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gaat veranderen.
In deze brief vindt u meer informatie over de nieuwe werkwijze van de JGZ in het basisonderwijs.
Wij vinden dat alle kinderen belangrijk zijn, samen zijn zij de toekomst. Kinderen moeten gezond en veilig
kunnen opgroeien. Graag zetten wij, in samenwerking met u als school, onze kennis en ervaring in om
dat mogelijk te maken.
De maatschappij verandert en ook de visie op gezondheid. Gezondheid is niet meer de afwezigheid van
ziekte. Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen keuzes te maken in de fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Ook andere ontwikkelingen vragen om een andere werkwijze. De stelselherziening jeugd gaat uit van
méér preventie en ondersteuning, versterken van eigen kracht, ontzorgen en normaliseren en een
integrale aanpak op maat.
Om beter aan te sluiten op deze nieuwe ontwikkelingen, verandert de Jeugdgezondheidszorg van GGD
Noord- en Oost-Gelderland daarom vanaf het schooljaar 2014-2015 haar werkwijze. Het belangrijkste
gevolg van de nieuwe werkwijze is dat wij vaker op school beschikbaar zijn voor kinderen, ouders en
leerkrachten. Dit doen wij door het houden van open spreekuren, begeleiden van risicokinderen en het
bieden van extra ondersteuning bij schoolgezondheidsbeleid.
In de vernieuwde werkwijze blijft de aandacht voor leerlingen, hun ouders en de school centraal staan.
De nieuwe werkwijze Jeugdgezondheidszorg staat voor
 een flexibele, vraaggerichte inzet die dichtbij wordt georganiseerd,
 advisering over en ondersteuning bij actuele gezondheidsthema’s,
 een verbinding met het gezondheidsbeleid in de gemeente.
In bijlage 1 vindt u een korte beschrijving van de (deels) nieuwe werkwijze JGZ in het basisonderwijs.
In bijlage 2 vindt u informatie over de bereikbaarheid van de JGZ voor uw school.
Met deze aanpassingen sluiten wij beter aan op het nieuwe stelsel passend onderwijs. Vanzelfsprekend
blijven wij met u in gesprek over deze aansluiting. Heeft u adviezen ter verbetering, dan horen wij dat
graag.
Met een vriendelijke groet,
Ingrid Coenen – van der Burg
Algemeen manager Jeugdgezondheidszorg,
Kennis- en Expertisecentrum en
Academische Werkplaats AGORA
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Bijlage 1

Jeugdgezondheidszorg in het basisonderwijs
Overdracht door het consultatiebureau
Alle kinderen worden, na het laatste onderzoek door het consultatiebureau (JGZ 0-4 jaar), overgedragen
aan het team Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) (JGZ 4-19 jaar).
Wanneer er specifieke aandachtspunten zijn, bespreekt het consultatiebureau deze met de GGD.
Introductie JGZ
De jeugdverpleegkundige informeert de school en over de onderzoeken en spreekuren van de GGD.
Gezondheidsonderzoek 5 jarigen
Alle leerlingen worden rond de leeftijd van 5 jaar, samen met hun ouders, uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek. De jeugdverpleegkundige voert het gezondheidsonderzoek uit, tenzij er
specifieke aandachtspunten zijn. In dat geval worden de kinderen en hun ouders bij de jeugdarts
uitgenodigd.
De aanwezigheid van ouders/verzorgers is bij het gezondheidsonderzoek van de 5-jarigen noodzakelijk.
GGD NOG nodigt kinderen en hun ouders/verzorgers daarom altijd uit op afspraak. Als ouders/verzorgers
de afspraak willen verzetten, kunnen zij dit bij voorkeur zelf regelen met andere ouders/verzorgers. Als dit
niet mogelijk is, kunnen ouders/verzorgers contact opnemen (via telefoon of website) met GGD NOG.
Voor de uitnodigingsbrieven verstuurd worden, vraagt het team JGZ aan de school (IB’er/leerkracht) naar
bijzonderheden bij de kinderen die onderzocht worden.
De ouders/verzorgers krijgen bij de uitnodigingsbrief twee korte vragenlijsten. Deze documenten worden
in samenwerking met de school verspreid aan de ouders/verzorgers. De school krijgt een lijst met welke
kinderen zijn uitgenodigd op welke data.
Het gezondheidsonderzoek duurt gemiddeld 20 minuten. Alle kinderen van 5 jaar worden gemeten en
gewogen. Ook gehoor en visus worden onderzocht. Daarnaast kunnen ouders gesprekonderwerpen
aangeven.
Op verzoek van de basisschool kan de jeugdverpleegkundige aanwezig zijn op een informatiemoment
voor ouders/verzorgers van 5-jarigen, om hier uitleg te geven en vragen te beantwoorden over het
gezondheidsonderzoek en de GGD in het algemeen.
Spraak-taalscreening 4-5 jarigen
Rond de leeftijd van 4-5 jaar voert de logopedist de spraak-taalscreening uit. Voorafgaand aan deze
screening vullen de ouders en de leerkracht een vragenlijst in. De logopedist beoordeelt naar aanleiding
van de antwoorden of een kind tot de risicogroep voor spraak- en/of taalproblemen behoort, of dat andere
logopedische risicofactoren aanwezig zijn. Deze kinderen ziet de logopedist voor een spraaktaalscreening. Daarbij wordt vooral gelet op spraak, taal, luistervaardigheden, mondgedrag en stem. Voor
eventuele behandeling worden kinderen doorverwezen naar een vrijgevestigd logopedist.
Gezondheidsonderzoek op indicatie
Natuurlijk kunnen er ook voor of na de leeftijd van 5 jaar vragen over de gezondheid en ontwikkeling van
kinderen zijn. Dan kan een gezondheidsonderzoek op indicatie aangevraagd worden, of kunnen ouders
verwezen worden naar het inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige.
De aanwezigheid van ouders/verzorgers is ook bij dit gezondheidsonderzoek op indicatie noodzakelijk.
Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur is een nieuw. Ouders, leerlingen en leerkrachten met vragen kunnen hier gebruik
van maken. De jeugdverpleegkundige houdt minimaal 4 keer per jaar een inloopspreekuur.
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Meten, wegen en vaccineren 9 jarigen
Alle kinderen worden in het jaar dat zij 9 jaar worden, gemeten en gewogen. In dit jaar krijgen deze
kinderen ook een uitnodiging voor de BMR- en DTP-vaccinaties die op dezelfde dag worden gegeven.
Collectief contactmoment groep 7
Leerlingen van groep 7 krijgen een interactieve bijeenkomst over genotmiddelen, seksuele gezondheid,
overgewicht (voeding en bewegen) en mediawijsheid.
Gezonde School-aanpak
De GGD biedt op meerdere manieren ondersteuning om op een planmatige en effectieve manier aan de
slag te gaan met gezondheid op scholen.
Allereerst geeft de website www.gezondeschoolnog.nl per gezondheidsthema een overzicht van de
aanwezige activiteiten en interventies in uw regio. Aanvullend brengt de GGD 6 keer per jaar, voor zowel
het BO als voor het VO/Mbo, een nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief staat het laatste nieuws over gezonde
leefstijlactiviteiten in het onderwijs. Ook kan de GGD o.a. op basis van de uitkomsten van de GGDgezondheidsonderzoeken en de verschillende monitors een schoolprofiel opstellen. Het schoolprofiel
geeft de school kort en bondig inzicht in de gezondheid en leefstijl van leerlingen. Tot slot is er de
mogelijkheid om samen met het JGZ-team van de school te kijken welke activiteiten passen bij het
huidige aanbod, en de mogelijkheden en behoeften. Vervolgens kan structureel gezondheidsbeleid
opgesteld worden voor één of meer gezondheidsthema’s. Hierdoor komt er meer samenhang in de
activiteiten, met wellicht het Vignet ‘Gezonde School’ als resultaat.
Deelname aan zorgoverleggen en mogelijkheden voor advies en consultatie
De leerkracht, de leerling, of de ouder kan de jeugdarts of de verpleegkundige om advies vragen. Als het
nodig is, wordt een logopedist ingezet.
De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het zorgteam op school en kan de schakel zijn naar andere
lokale zorgoverleggen. Daarnaast neemt de jeugdarts deel aan bovenschoolse zorgoverleggen.
In het nieuwe stelsel passend onderwijs is de JGZ-professional een belangrijke vraagbaak.
Verwijzen door de jeugdarts
Nieuw is dat de jeugdarts rechtstreeks kan verwijzen naar eerste- en tweedelijns hulpverleners.
De jeugdarts brengt de huisarts op de hoogte van de verwijzing.
Alle gezondheidsonderzoeken en spreekuren vinden bij voorkeur plaats op de schoollocatie.
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Bijlage 2

Bereikbaarheid team Jeugdgezondheidszorg
Teamondersteuner en teammanager
Het team van uw school wordt ondersteund door Christel Brummel. U kunt haar bereiken op
telefoonnummer 088 – 443 3145 of mailadres c.brummel@ggdnog.nl . Binnenkort ontvangt u informatie
over de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopediste, assistent JGZ en gezonde school adviseur die aan
uw school is verbonden.
De teammanager JGZ in uw gebied is Erma Schut. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 088 – 443 3307
en via e.schut@ggdnog.nl .
Heeft u vragen?
U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer 088 – 443 30 00 (voor algemene vragen) of op
088 – 443 31 00 (voor verzetten van afspraken alleen tussen 8.00 en 12.00 uur) of per e-mail:
jgz@ggdnog.nl.
Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts.
Meer informatie hierover vindt u op de website: jouwggd.nl
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GGD Noord- en Oost-Gelderland is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en werkt
samen met ondersteunende en hulpverlenende organisaties.
Wilt u op de hoogte blijven van de diensten die de GGD biedt? Neem regelmatig een kijkje op de website
van de GGD: www.ggdnog.nl.
Wilt u meer weten over de laatste landelijke en regionale ontwikkelingen over gezondheidsprogramma’s
op scholen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief Gezonde School, via wwwgezondeschoolnog.nl
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