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JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-18 JAAR
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en
biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook in de regio Noord- en MiddenLimburg, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, als onderdeel van de Veiligheidsregio, wordt
aangeboden.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT?
In het wettelijk vastgelegd Basispakket JGZ 0-18 staat welke zorg er op welke momenten aan
kinderen in Nederland moet worden geboden. De JGZ biedt deze basiszorg en richt zich op het
bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de
leeftijd van 18 jaar. Naast het kind staat de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de
omgeving waarin het opgroeit. Extra aandacht gaat uit naar kinderen en gezinnen waar gezond en
veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is.
Jeugdgezondheidszorg voor aanstaande ouders, zuigelingen en kleuters
Al tijdens de zwangerschap kan de JGZ ondersteuning bieden. Tot 4 jaar bezoekt uw kind regelmatig
het consultatiebureau waar de groei en ontwikkeling wordt gevolgd en waar u terecht kunt met vragen.
Ook kunt u uw kind laten vaccineren tegen een aantal kinderziekten. Als vragen op het
consultatiebureau onbeantwoord blijven, dan kan de verpleegkundige u ook thuis bezoeken.
Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet
onderwijs
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om
uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden
gevaccineerd.

HOE GAAN WE TE WERK?
Contactmomenten
Tijdens de wettelijke contactmomenten, volgen we samen met u het gezond en veilig opgroeien van
uw kind.
Spreekuren
Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en
veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur
bij het team JGZ. Ook kunnen ouders van kinderen tot 4 jaar gebruik maken van het inloopspreekuur
op het consultatiebureau.
Logopedie
Om te zorgen dat kinderen zonder spraak/taalproblemen het basisonderwijs instromen, wordt in een
vroeg stadium, op het consultatiebureau logopedie ingezet. Op de basisschool wordt uw kind
uitsluitend door de logopedist gezien als er (mogelijk) spraak- en/of taalproblemen zijn.
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MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Als uw kind of gezin met meerdere problemen kampt, zijn er doorgaans ook meerdere hulpverleners in
beeld. Om kinderen beter te kunnen helpen moet er goed met elkaar worden samengewerkt. Daarom
zijn er netwerken’, gericht op het uitwisselen van informatie. De JGZ maakt deel uit van die
netwerken. Indien er informatie met andere hulpverleners wordt uitgewisseld gebeurt dit met
toestemming van ouders.
Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen
met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we
u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar één van onze partners op het gebied van
gezond en veilig opgroeien.

WAT DOEN WIJ NOG MEER?
Cursussen
De JGZ heeft een cursusaanbod op het gebied van gezond en veilig opgroeien.

De Gezonde en Veilige School
Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. Door de school te
stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder
leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en
veiligheid door lessen te geven over thema’s als gezonde voeding, maar ook door te praten over
bijvoorbeeld een pestprotocol. De Gezonde en Veilige School-methodiek is dé praktische werkwijze
om scholen daarbij te ondersteunen.

Gezondheidsbevordering
Consulenten gezondheidsbevordering bieden scholen ondersteuning bij programma’s over
gezondheid. Deze ondersteuning kan onder andere bestaan uit hulp bij het maken van keuzes voor
projecten, teamtrainingen of oudervoorlichtingen.

Wet KinderOpvang
De GGD Limburg-Noord voert inspecties uit in het kader van de WetKinderOpvang (WKO). Deze
inspecties worden uitgevoerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
gastouderbureau’s en gastouders.
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Uw privacy, onze zorg
De GGD Limburg-Noord verwerkt
persoonsgegevens om u van dienst
te kunnen zijn. Hierbij wordt de Wet
Bescherming Persoonsgegevens in
acht genomen. Gegevens worden
bewaard in het digitaal dossier JGZ
en alleen gebruikt voor JGZ. De
toegang tot gegevens is beveiligd en
beperkt tot daartoe aangewezen
medewerkers die een
geheim houdingsplicht hebben.
Zonder uw toestemming worden
gegevens niet aan derden verstrekt.
De GGD Limburg-Noord is een
gemeentelijke dienst met een
dagelijks bestuur dat
eindverantwoordelijk is. De GGD
Limburg-Noord heeft de regels
vastgelegd in een Privacy Reglement
dat bestuurlijk is goedgekeurd.

Digitaal dossier
De GGD Limburg-Noord is
wettelijk verplicht om van elk
kind een digitaal dossier aan te
leggen. Onze medewerkers
noteren hierin belangrijke zaken
over uw kind. U mag altijd
vragen vertrouwelijke zaken,
niet in het dossier op te nemen.
Ook kunt u het dossier inzien.
Gaat u verhuizen, dan stuurt de
GGD Limburg-Noord het
dossier, met uw toestemming,
door naar de JGZ-instelling van
uw nieuwe woonplaats.

Signaleringssysteem
De GGD Limburg-Noord,
afdeling JGZ is aangesloten op
het signaleringssysteem:
Verwijsindex Noord- en MiddenLimburg. Een elektronisch
systeem, waarin hulpverleners
kunnen aangeven als zij zich
zorgen maken over een kind of
jongere. De verwijsindex zorgt
ervoor dat de betrokken
hulpverleners eerder met elkaar
in contact komen om de hulp
beter op elkaar af te stemmen.
Het gebruik ervan gebeurt met
kennisgeving aan de ouders
en/of de jongere.

HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?
Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt
u op verschillende manieren contact met ons opnemen.
Adresgegevens, hoofdkantoor
Klachtenreglement
De medewerkers van de
GGD Limburg-Noord
proberen iedereen zo
goed mogelijk van dienst
te zijn. Toch kan het
gebeuren dat u vindt dat
u niet correct bent
behandeld. Neemt u dan
contact op met de GGD
Limburg-Noord. Wij
nemen uw klacht
serieus.

GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio
Bezoekadres:
Drie Decembersingel 50
5921 AC VENLO-BLERICK
Postadres:
Postbus 1150
5900 BD VENLO
Telefoon
Voor aanstaande ouders en ouders van kinderen in de leeftijd
tot 4 jaar: 088 61 08 861. Op maandag tim vrijdag van 08.30
-

-

17.00 uur.

Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar: 088 11 91111.
Op maandag tfm donderdag van 08.30 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 14.00 uur.
-

-

Website
www.ccdlimburqnoord.nl
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