Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op
school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op
bepaalde leeftijden gevaccineerd.
Contactmomenten
Het aantal contactmomenten in de basisschoolperiode is laag, maar het volgen van het kind
door het team Jeugdgezondheid (JGZ) blijft gewaarborgd.
Vaste contactmomenten zijn:
een onderzoek als het kind vijf of zes jaar is, door de doktersassistente en eventueel
de arts of verpleegkundige;
vaccinatie van 9-jarigen tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen, rode
hond (BMR)
• een onderzoek als het kind tien of elf jaar is, door de doktersassistente en eventueel
de arts of verpleegkundige.
Spreekuren
Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van
gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek
vragen op het spreekuur bij het team JGZ. Ook kunnen ouders van kinderen tot 4 jaar
gebruik maken van het inloopspreekuur op het consultatiebureau.
Logopedie
Om te zorgen dat kinderen zonder spraak/taalproblemen het basisonderwijs instromen,
wordt in een vroeg stadium, op het consultatiebureau logopedie ingezet. Op de basisschool
wordt uw kind uitsluitend door de logopedist gezien als er (mogelijk) spraak/taalproblemen
zijn.
Met wie werken we samen
Als uw kind of gezin met meerdere problemen kampt, zijn er doorgaans ook meerdere
hulpverleners in beeld. Om kinderen beter te kunnen helpen moet er goed met elkaar
worden samengewerkt. Daarom zijn er netwerken’, gericht op het uitwisselen van
informatie. De JGZ maakt deel uit van die netwerken. Indien er informatie met andere
hulpverleners wordt uitgewisseld gebeurt dit met toestemming van ouders.
Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken
wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar
het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar één van
onze partners op het gebied van gezond en veilig opgroeien.
Privacy en digitaal dossier
De GGD Limburg-Noord verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Hierbij
wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Gegevens worden bewaard
in het digitaal dossier JGZ en alleen gebruikt voor JGZ.
De GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te
leggen. Onze medewerkers noteren hierin belangrijke zaken over uw kind. U mag altijd
vragen vertrouwelijke zaken, niet in het dossier op te nemen. Ook kunt u het dossier inzien.
Hoe zijn wij te bereiken
GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick
Telefoon
Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-19 jaar: 088 - 11 91 111.
Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 14.00 uur.
Website www.ggdlimburgnoord.nl

