
JGZ verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Tot de leeftijd van 

vier jaar komen ouders regelmatig met hun kind naar het consultatiebureau. Daarna vinden 

de onderzoeken plaats in samenwerking met school. We checken de gezondheid en groei en 

bieden ouders steun bij de alledaagse zorg voor hun kinderen. 

School en JGZ kunnen samen optrekken als 

het gaat om zorg voor leerlingen. We richten 

ons niet alleen op kinderen en gezinnen waar 

zorgen over zijn. Door optimaal samen te 

werken voorkomen we juist dat er problemen 

ontstaan. Dat is wat we allemaal willen. 

We vragen leerkrachten om bij de onderzoeken 

(via een vragenformulier) informatie aan 

te leveren over leerlingen. Komen er uit de 

onderzoeken bijzonderheden naar voren die 

relevant zijn voor school, dan bespreken we dit 

met de leerkracht of intern begeleider. Als we 

informatie delen, dan vertellen we dat eerst 

aan de ouders. Van deze regel kan, mits goed 

onderbouwd, worden afgeweken als dat in het 

belang is van het kind. 

Leerkrachten hebben een belangrijke rol 

als het gaat om signaleren van problemen 

bij leerlingen. Zij zien de kinderen elke  

dag en hebben veelal zicht op kinderen die 

ondersteuning kunnen gebruiken. Als er zorgen 

zijn over een leerling, dan kan de leerkracht  

of intern begeleider JGZ inschakelen. Hoe 

eerder het kind en de ouders worden geholpen, 

hoe kleiner de kans dat problemen escaleren. 

JGZ denkt mee bij complexe  problematiek

vanuit de rol van de jeugdarts of

jeugdverpleegkundige.

Basisonderwijs

Voorkomen is beter dan genezen
Met de meeste kinderen gaat het gelukkig 
goed. Niet alle kinderen zijn echter 
gezond en blij. Sommigen hebben 
(gezondheids)problemen, zitten niet goed 
in hun vel of er zijn problemen in het 
gezin. Specifieke hulp is dan nodig. JGZ is 
er om problemen te signaleren en zo nodig 
zorg te coördineren. 

www.jgzzhw.nl/privacy

http://www.jgzzhw.nl/onze-werkwijze


Deelname aan het zorgoverleg of MDO
Wij volgen de ontwikkeling van het kind vanaf 

de geboorte en kennen het gezin. Zijn er 

(medische of psychosomatische) problemen,

dan denken we graag mee over oplossingen. 

Rouwverwerking 

Ondersteuning van leerlingen en medewerkers 

van school bij een overlijden of calamiteit. 

Advies over ondermeer: 

• Oren • Ogen

• Spraak- en taal • Lengte

• Gewicht • Motoriek

• Hoofdluis • Pesten/weerbaarheid

• Bed- en broekplassen • Ziekteverzuim

• Echtscheiding • Afwijkend gedrag

Signaleren en melden van kinderen met opvallend 

gedrag of een zorgelijke thuissituatie. 

Opvoeden lijkt eenvoudig, maar soms 

kunnen ouders daar best wat hulp bij 

gebruiken. Ouders kunnen bij JGZ terecht 

met alledaagse vragen, bijvoorbeeld 

over voeding, hoofdluis, driftbuien en 

opvoeding. 

In groep 2 worden kinderen uitgenodigd voor 

een gezondheidsonderzoek. Er wordt een 

ogentest en gehoortest gedaan. Soms voert

de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, 

waarbij onder meer gekeken wordt naar de 

houding en de motoriek. Er is gelegenheid 

voor het bespreken van vragen of zorgen over 

de gezondheid en opvoeding. 

Bij kleuters is er aandacht voor een goede 

spraak- en taalontwikkeling. De logopedisten 

kijken of een kind zich  voldoende  ontwikkelt 

als het gaat om taal, spraak, stem, mondgedrag 

en gehoor. Dit onderzoek wordt niet  bij  elk 

kind gedaan. Het gebeurt alleen als ouders of  

de leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen 

zijn over de taal- of spraakontwikkeling. 

De bevindingen worden besproken met de 

leerkracht. Zo nodig wordt advies gegeven, 

gericht op de leerling of op de hele klas. 

Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen vaccinaties 

aangeboden, zodat  zij optimaal zijn 

beschermd tegen een flink aantal 

infectieziekten. Meisjes en jongens van 10
jaar krijgen een oproep voor de HPV-

vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. 

De assistente of jeugdverpleegkundige 

komt in de klas voor het afnemen van de 

vragenlijsten en om de kinderen te wegen 

en meten. Zij laat een JGZ-box achter 

waar kinderen en de leerkracht, anoniem, 

vragen in kunnen doen. Op een later 
moment komt de jeugdverpleegkundige in 
de klas om deze vragen te bespreken. Zij 

praat met een aantal kinderen (op basis 

van triage) over hun persoonlijke situatie. 
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