Informatie Jeugdgezondheidszorg voor leerkrachten

Wat houdt het gezondheidsonderzoek in?
5/6-jarige kinderen

De doktersassistente test de oren, ogen, en groei (lengte en gewicht) van het kind.
Bij overgewicht wordt ook de bloeddruk gemeten.

Ouders vullen een gedragsvragenlijst (SDQ) in en een aandachtspuntenlijst.

De jeugdarts houdt een voorgesprek met de leerkracht over de kinderen.
10/11-jarige kinderen

De doktersassistente test de ogen en de groei (lengte en gewicht) en op indicatie de oren van
het kind. Bij overgewicht wordt ook de bloeddruk gemeten.

Ouders vullen een gedragsvragenlijst (SDQ) in en een aandachtspuntenlijst

De jeugdverpleegkundige houdt een voorgesprek met de leerkracht over de kinderen.

Wat kun je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou?
1. De JGZ verstuurt zes weken voor het gezondheidsonderzoek door de doktersassistente de
uitnodiging en twee vragenlijsten voor de ouders naar het huisadres van het kind.
2. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige maakt een afspraak om de kinderen die uitgenodigd
worden voor het gezondheidsonderzoek voor te bespreken met de leerkracht(en). Dit kan in
een persoonlijk gesprek, telefonisch of per beveiligde mail.
3. De leerkracht bereidt op basis van de aandachtspuntenlijst (z.o.z.) het voorgesprek voor.
Tijdens het voorgesprek geeft de leerkracht privacygevoelige informatie aan de JGZ.
De JGZ gaat ervan uit dat de leerkracht – conform de AVG – toestemming heeft gekregen van
de ouder(s)/verzorger(s) om deze informatie met ons te delen. Zowel JGZ als school
registeren deze toestemming in hun eigen systeem. Vanuit het voorgesprek of eerdere
bevindingen rondom een zorgleerling kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de leerkracht
vragen een SDQ-vragenlijst in te vullen.
4. De leerkracht verzamelt de ingevulde vragenlijsten van de ouders.
5. De doktersassistente haalt de vragenlijsten op bij de leerkracht. Dit kan op de eerste dag van
de gezondheidsonderzoeken op jouw school zijn of eerder. Zodat de assistente de gegevens
alvast kan opnemen in het kinddossier.
6. De doktersassistente geeft uitleg in de klas over het gezondheidsonderzoek. Als een kind deze
uitleg mist, vertelt de doktersassistente aan het begin van het gezondheidsonderzoek wat er
gaat gebeuren.
7. De doktersassistente onderzoekt de kinderen. Meten en wegen gebeurt met kleren aan.
Ouders zijn hier niet bij aanwezig. Maar als ze dat willen, mag dat wel. Ouders moeten dit dan
laten weten door contact op te nemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg.
8. De doktersassistente koppelt zelf geen resultaten terug van het gezondheidsonderzoek aan de
leerkracht.
Sommige kinderen die door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige zijn gezien, worden
nabesproken met de leerkracht/IB’er, als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.
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Aandachtspuntenlijst t.b.v. voorbespreken tussen leerkrachten en
JGZ-medewerker
Zijn er kinderen die:

Zijn er kinderen met:
‘arrangement’)

vallen, slecht schrijven-tekenen)
diabetes, epilepsie)

f gedrag

-haar vel zitten

problemen
Sociale problemen

gedrag

op school komen)

(drugs/alcohol)
uders met financiële problemen/armoedeproblemen

Wanneer komt een kind bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige?
Er zijn verschillende redenen om een kind (met de ouders) uit te nodigen bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige, namelijk:
- een aandachtspunt vanuit het laatste bezoek op het consultatiebureau (bij 6 jarigen),
- uitkomsten van het gezondheidsonderzoek,
- vragen van ouders of school.
De leerkracht kan - in overleg met ouders/verzorgers - op ieder moment een kind voor het
spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanmelden.

Contactgegevens
GGD Gelderland-Zuid
Jeugdgezondheidszorg
088-144 71 11
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur
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