
 
 
 
DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ) OP DE BASISSCHOOL  
Uw kind is tot het 4e levensjaar regelmatig op het consultatiebureau van Icare geweest. 
Voor kinderen van 4 tot 19 jaar wordt deze zorg voortgezet door de afdeling 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Het team JGZ bestaat uit de jeugdarts, de 
jeugdverpleegkundige, de logopediste en de assistente.  
 
De screening  
Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 gescreend door de 
assistente. Voorafgaand aan de screening ontvangt u nadere informatie en een digitale 
vragenlijst. In deze vragenlijst vraagt de JGZ onder andere toestemming om uw kind te 
mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw kind niet uit de klas gehaald 
door de assistente, maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de 
jeugdverpleegkundige.  
 
Spreekuren  
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren op school.  
Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, dus ook voor de kinderen 
die niet in groep 2 of groep 7 zitten. U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Ook 
een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden 
voor het spreekuur.  
De jeugdarts 
Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes 
kunt u met de jeugdarts bespreken.  
De jeugdverpleegkundige 
De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale 
problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid.  
Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet. 
  
Het spreekuur is in principe op de eigen basisschool.  
De school weet op welke dagen het spreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige 
wordt gehouden. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via onderstaand 
telefoonnummer of e-mail adres. Vermeld daarbij de naam en geboortedatum van uw kind 
en de naam van de school.  
 
Vragen?  
Heeft u nog vragen of wilt u advies dan kunt u altijd contact met de JGZ opnemen via 
onderstaande gegevens:  
 
JGZ Assen  
088 - 2460246 op werkdagen tussen 08.30 – 14.00 uur      jgz@ggddrenthe.nl  
 
 
De data van het spreekuur kunt u vinden in de kalender van Social Schools en de website van 
de Jan Thiesschool. 

mailto:jgz@ggddrenthe.nl

