
De jeugd
gezondheids zorg 
op de basisschool



Elk kind heeft het recht om gezond en 
veilig groot te worden. De jeugdgezond-
heidszorg heeft hierin een belangrĳke 
taak. In de provincie Groningen wordt 
de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 
kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd door 
GGD Groningen. Als je kind 0-4 jaar 
is, kom je regelmatig met hem/haar 
naar het consultatiebureau. Om de 
groei en ontwikkeling te checken en 
voor vaccinaties. Maar ook daarna, als 
je kind op de basisschool zit, blijft de 
jeugdgezondheidszorg betrokken bij je 
kind. In deze folder beschrijven we wat 
de Jeugdgezondheidszorg van GGD 
Groningen zoal doet voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd.

Onderzoek gehoor, gezichtsvermogen, 
lengte en gewicht
Voordat kinderen in groep 3 beginnen 
met lezen en schrijven, is het belangrijk 
om te weten hoe het met hun oren en 
ogen is. Als je kind ongeveer 5 jaar is, 
nodigen we jou en je kind uit op het 
consultatiebureau voor een gezondheids-
onderzoek bij je kind. Tijdens dit bezoek 
controleren we of hij/zij goed kan zien en 
horen. Daarnaast meten en wegen we je 
kind.

Als je kind in groep 7 zit, komt de  
doktersassistent van GGD Groningen 
langs op de basisschool om lengte en 
gewicht van je kind te meten. Je kind 
hoeft hiervoor alleen zijn/haar schoenen 
uit te trekken. Het meten en wegen vindt 
alleen plaats als ouders toestemming 

hebben gegeven. Als er bijzonderheden 
uit dit onderzoek komen, neemt een 
JGZ-medewerker contact met de ouder(s) 
op.

Daarnaast krijgen de kinderen in groep 
7 een les over een gezondheidsthema, 
bijvoorbeeld over voeding en beweging.

Digitale vragenlĳst 
Als je kind 5 jaar is óf in groep 7 zit, krijg 
je een brief van ons over de onderzoeken 
die de GGD doet. 

� We vragen je om een digitale  
vragenlijst over de gezondheid en het 
welzijn van je kind in te vullen. 
� Met een code kun je deze digitale 
vragenlijst via de website van GGD 
Groningen openen. 
� De ingevulde gegevens verwerken we 
in het persoonlijk jeugdgezondheidszorg-
dossier van je kind. 
� Op de vragenlijst kun je ook aangeven 
of je een gesprek wilt met een jeugdver-
pleegkundige of jeugdarts van de GGD. 
� Heb je in de vragenlijst aangegeven 
dat er bijzonderheden zijn op het gebied 
van stem, spraak en/of taal? Dan overlegt 
onze logopedist, verpleegkundige of arts 
met jou of er verder onderzoek nodig is bij 
je kind.

Contact met leerkrachten op school
De GGD heeft ook contact met 
de leerkrachten over de groei en 
ontwikkeling van kinderen. Als zij bijzon-
derheden opmerken bij een kind, kunnen 
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ze dit aan ons doorgeven. Voordat zij 
dit doen, hebben ze hierover altijd eerst 
overleg met jou als ouder.

Privacyreglement
Alle informatie over je kind wordt vertrou-
welijk behandeld. GGD Groningen heeft 
hiervoor een privacyreglement opgesteld. 
Je kunt het vinden op de website van 
GGD Groningen: www.ggd.groningen.nl/
over-ggd-groningen/privacyreglement. 

Vaccinaties
�	 Als je kind 9 jaar is, krijg je van ons een 
uitnodiging voor vaccinaties tegen de 
ziektes difterie/tetanus/polio (DTP) en 
bof/mazelen/rodehond (BMR). Kinderen 
worden gevaccineerd om te voorkomen 
dat ze deze besmettelijke ziektes krijgen. 
Kijk voor meer informatie op www.rijks-
vaccinatieprogramma.nl/vaccinaties.

�	In het jaar dat meisjes 13 jaar worden, 
krijgen ze 2 keer een uitnodiging voor 
de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is 
bedoeld om hen te beschermen tegen 
baarmoederhalskanker. Kijk voor meer 
informatie op www.rijksvaccinatiepro-
gramma.nl/vaccinaties/hpv. 

Aandacht voor gezondheid op school
De GGD adviseert scholen over de aanpak 
van allerlei gezondheidsonderwerpen, 
bijvoorbeeld over voeding en beweging, 
pesten, relaties en seksualiteit. Met 
behulp van zogenaamde ‘menukaarten’ 
kunnen scholen keuzes uit een ruim 
aanbod van activiteiten en projecten op 

het gebied van gezondheid. Kijk voor 
meer informatie op: www.ggd.groningen.
nl/gezonde-school. 

Vragen?
Heb je vragen of twijfels over de groei, de 
ontwikkeling of het welzijn van je kind? 
Neem gerust contact met ons op. Het 
maakt daarbij niet uit in welke groep je 
kind zit.

Je kunt ons op verschillende manieren 
bereiken, namelijk via:

 Telefonische Advisering: 050 367 4991  
 (ma-vr, 8.00 - 17.00 uur)

 WhatsApp: 06 52 57 92 53  
 (ma-vr, 9.00 - 17.00 uur)

 Facebook  
 www.facebook.com/ggdgroningen

Informatie over gezondheid 
en opvoeding
Ook op de website van GGD Groningen 
vind je veel informatie over gezondheid, 
opvoeding en opgroeien. Bijvoorbeeld 
over voeding, zindelijkheid, seksuele 
ontwikkeling, pesten of ruzies tussen 
kinderen. Kijk op www.ggd.groningen.nl/
kind-en-opvoeding.

GGD Groningen
Hanzeplein 120
Postbus 584
9700 AN Groningen
www.ggd.groningen.nl
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