
 

  Jeugdgezondheid 

 
GGD Jeugdgezondheid vindt dat alle kinderen in Twente zo gezond en veilig mogelijk moeten kunnen 
opgroeien. Daarom helpen en ondersteunen wij opvoeders. U kunt bij ons terecht met vragen of 
zorgen rondom de opvoeding en ontwikkeling van je kind. Dit doen we van voor de zwangerschap tot 
18 jaar. Voor het jonge kind doen we dat op het consultatiebureau. Maar hoe doen we dat op de 
basisschool? Daar vertellen we je graag meer over. 
 
Onderzoeken in de basisschoolleeftijd 

• Je kind krijgt rond de 5e verjaardag een uitnodiging voor een onderzoek. Deze afspraak met 
de doktersassistente is op een GGD-locatie. Je kind krijgt een ogentest, gehoortest, wordt 
gemeten en gewogen. We kijken ook naar de sociaal- emotionele ontwikkeling; 

• In groep 7 krijgt je kind een onderzoek door de doktersassistente op school. We kijken naar 
de groei en sociaal emotionele ontwikkeling. Onderzoeken zoals een ogentest en 
gehoortest worden alleen afgenomen als dit nodig is; 

• Voorafgaand aan deze bovengenoemde onderzoeken ontvangt je als ouder een link naar 
een digitale vragenlijst of een papieren vragenlijst (afhankelijk van wat de school daarover 
afgesproken heeft). Daarin staan vragen over de gezondheid van je kind. Zo kunnen we 
vragen of zorgen direct meenemen in de onderzoeken; 

• Als er aanleiding toe is, wordt je kind uitgenodigd op een spreekuur van de arts of 
verpleegkundige. Dit gesprek kan op een GGD-locatie, op school maar ook bij je thuis 
plaatsvinden; 

 
Samen met school 
Als Jeugdgezondheid zijn we er ook voor de school. Als school zorgen of vragen heeft over een kind, 
kunnen ze ons vragen om mee te denken. Dit gebeurt alleen na toestemming en in overleg met jou 
als ouder. Ook werken wij samen met de Schoolzorgondersteuner die aan school verbonden is 
 
Samen met jou! 
Je kunt ook altijd zelf contact opnemen! Hebt je vragen, wil je meer informatie over bepaalde 
onderwerpen (gezondheid, ontwikkeling, opvoeding, gedrag, slapen, pesten, gezond gewicht en 
gebruik van telefoon/ tablet/computer en internet, echtscheiding, schoolverzuim etc.) of maakt je je 
zorgen? Wij horen graag je verhaal! Samen kijken we hoe we je kunnen helpen. Of zoeken we naar de 
juiste plek voor hulp.  

 
En wie zijn wij?  
Het JGZ-Team van je school bestaat uit de volgende personen: 
Sanne van der Pluijm/ Christel Bosman, Jeugdarts    
Saskia Severein, Doktersassistente   
Mirjam Buitinga, Jeugdverpleegkundige 

 
Hoe kan je ons bereiken? 
Meer informatie vind je op de website van de GGD Regio Twente 
https://www.ggdtwente.nl/contact/jeugdgezondheid 
 
Je kunt ons bellen via 053 4876670 
 
Of direct met het JGZ-team 
Email: m.buitinga@ggdtwente.nl 
Tel. 0610151775  
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