JEUGDGEZONDHEIDSZORG WEST-BRABANT
Wat kan Jeugdgezondheidszorg voor jou
doen?
Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Als
ouder of verzorger ben je steeds bezig met
het opvoeden, het gedrag en de gezondheid van je kind. Natuurlijk wil je dat je
kind goed slaapt, gezond eet, met plezier naar
school gaat, leuke vriendjes heeft en zich veilig
voelt.
De Jeugdgezondheidszorg is verbonden aan
elke basisschool in West-Brabant. We kijken
mee in de ontwikkeling van je kind. We werken met een team van professionals zoals
een doktersassistente, jeugdverpleegkundige,
jeugdarts en een verpleegkundig specialist.

Ons aanbod
Jezelf gezond voelen en lekker in je vel zitten
is belangrijk. Daarom nodigen wij alle kinderen
in het basisonderwijs uit wanneer kinderen 5
jaar en 10/11 jaar zijn. We meten dan de groei
en testen de ogen en oren van je kind als dat
nodig is. Vooraf krijg je een brief met uitleg
over de afspraak. De afspraak kan op school
zijn of bij een GGD in de buurt. Onze jeugdverpleegkundigen zijn er voor jou als er vragen
zijn over het opvoeden en opgroeien. Dit kan
door een gesprek op de GGD of bij jou thuis.
De GGD verzorgt ook de prikken die je kind
krijgt als het 9 jaar is.

076 528 20 00 www.ggdwestbrabant.nl

Meer dan meten, wegen en prikken!
Ook als er problemen zijn kunnen we met je
meedenken. Bijvoorbeeld als je kind veel ziek
is of als je zorgen hebt over het gedrag van
je kind. Maar ook als er problemen thuis zijn.
Samen kijken we dan wat er aan de hand is en
hoe we de juiste hulp in kunnen zetten. Onze
jeugdartsen en verpleegkundig specialisten
werken nauw samen met andere professionals
en kunnen als dat nodig is naar de juiste hulp
of zorg verwijzen.

CONTACT EN INFO
Stel gerust je vragen via:
• 088 - 639 2051 ma t/m vr 08:00 – 17:00 uur
• jgz@ggdwb.nl
Stel gerust je vraag anoniem via onze ouderchat.
Regelmatig organiseren wij webinars voor
ouders. Op deze pagina zie je welke webinars gepland staan en kun je vorige webinars
terugkijken.

West-Brabant

