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Beste directie, 
 
De Jeugdgezondheidszorg gaat anders werken. Dit gaat u ook merken op uw school. In deze brief 

leest u wat er wijzigt vanaf het schooljaar 2022-2023. In de bijgevoegde factsheet leest u wat u 

voortaan van ons kan verwachten op school. Deelt u deze informatie ook met uw collega’s?   

Van groepsbenadering naar leeftijdsbenadering  

We zien leerlingen niet meer standaard in groep 2 en 7. We doen het gezondheidsonderzoek 

voortaan als ze 5 en 10 jaar zijn. Hierdoor sluiten we beter aan op nieuwe inzichten voor 

signalering van visusafwijkingen en groei. Ook verkleinen we hiermee de kans op het missen van 

leerlingen. Bijvoorbeeld bij het overslaan van een klas of als een leerling nieuw komt op school.   

Schooljaar 2022-2023 is een overgangsjaar 

Daarin doen we het gezondheidsonderzoek bij de 5 jarigen in groep 1 én alle kinderen van groep 

2 en groep 7. Vanaf schooljaar 2023/2024 is het gezondheidsonderzoek alleen nog op de leeftijd 

van 5 en 10 jaar. 

Een nieuwe vragenlijst met direct advies op maat 

We gaan gebruikmaken van de vragenlijst Jij en Je Gezondheid voor ouders. Het verschil met de 

huidige vragenlijst is dat ouders na het invullen direct digitaal advies ontvangen. Ook kunnen ze 

aangeven over welke onderwerpen zij in gesprek willen met de jeugdgezondheidszorg. Hierdoor 

kunnen we beter aansluiten op de wensen en behoeften van ouders.  

Voor de 10-jarigen is het onderzoek alleen nog digitaal 

Lengte en gewicht gaan we monitoren via de vragenlijst. We vragen ouders zelf hun kind te 

wegen en meten en dit in te vullen in de vragenlijst. Hierdoor komt er voor ons meer ruimte om 

te handelen naar de signalen die we van ouders en school ontvangen. We verwachten dat we de 

ontwikkeling van de leerlingen daardoor beter in beeld krijgen. 

De jeugdverpleegkundige wordt uw eerste aanspreekpunt  

Op veel scholen loopt het contact nu via de jeugdarts. Dat gaat veranderen. De 

jeugdverpleegkundige krijgt een centrale rol op scholen en wordt voor u het eerste 

aanspreekpunt. Als dat nodig is, betrekken we een jeugdarts bij het vraagstuk. De 

jeugdverpleegkundige op uw school neemt binnenkort contact met u op om uw wensen en 

behoeften over de samenwerking op te halen.  

Heeft u vragen over de wijzigingen? 

U kunt ons altijd bellen of mailen via jgz@ggddrenthe.nl of 088 2460246.  

 
Met vriendelijke groet, 
Kim Speekhout, Manager Jeugdgezondheidszorg GGD Drenthe. 
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