Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
Speciaal (basis) onderwijs schooljaar 2017-2018
Wat doet de jeugdgezondheidzorg?
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt de
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Dit
doen wij door uw kind regelmatig uit nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een
inenting. Tevens nemen wij binnen de school deel aan overleggen waar het functioneren
van de kinderen regelmatig besproken wordt.
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek als het instroomt op school.
Tevens krijgt uw kind een gezondheidsonderzoek rond de leeftijd van 10 jaar. Tijdens het
onderzoek kijken we onder andere naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen proberen wij eventuele problemen tijdig te
signaleren en erger te voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft,
kijken we samen met u wat daar voor nodig is. We werken hierin ook nauw samen met
andere hulpverleners.
De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of op een dependance
van GGD Zuid Limburg.
Uw informatie is erg belangrijk
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om
voorafgaande aan het gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin komen
allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle
gegevens van u en uw kind.
Inentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen
namelijk de DTP (beschermt tegen difterie, tetanus, polio) en de BMR (beschermt tegen
bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de
HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. U ontvangt tijdig een oproep voor de gratis
prikken.
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden of zijn er zorgen over uw kind, neem dan
contact op met het Team JGZ. Wij helpen u graag!
Contact
Team JGZ Kerkrade:
Ria Grond, jeugdartsassistente, ria.grond@ggdzl.nl, 06-46711087
Contact:
Team JGZ Parkstad Oost
Tel: 045- 8506692 iedere werkdag van 8.30-12.30 uur.
Infojgz.parkstadoost@ggdzl.nl
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg
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