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Even voorstellen   

Via deze weg willen wij, het JGZ-team van GGD Hollands Noorden, ons graag aan je voorstellen.   

Ons team bestaat uit Jacqueline Deurloo (jeugdarts) en Yvonne Vader en Nancy Kok (doktersassistente).    

 

De werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg  

De JGZ volgt de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen (0-18 jaar). De onderwerpen 

waar de JGZ zich mee bezig houdt zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: gezondheid, groei, voeding, pesten, 

zindelijkheid, opvoedingsvragen en ziekteverzuim.  

Elk schooljaar wordt een aantal leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s) uitgenodigd voor een periodiek 

gezondheidsonderzoek. Alle kinderen worden gedurende de schoolperiode meerdere keren uitgenodigd voor 

een onderzoek. Op onze website staat beschreven wat deze onderzoeken precies inhouden. Het kind krijgt geen 

vaccinatie tijdens het onderzoek!  

De onderzoeken vinden plaats op school en/of op een GGD-locatie. In de periode voorafgaand aan het 

onderzoek van de jeugdarts worden de kinderen door de doktersassistente op school gezien, hierbij hoef je niet 

aanwezig te zijn. Uiteraard krijg je als ouder(s) hier persoonlijk een uitnodiging voor. Mochten jullie verhinderd 

zijn op het voorgestelde tijdstip, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten!  

 

Vragen of (opvoed)advies nodig?   

Zijn er problemen met de gezondheid, de ontwikkeling of de opvoeding van je kind of heb je vragen? Het is altijd 

mogelijk om een extra afspraak te maken (bijvoorbeeld voor het Opvoedspreekuur). De GGD geeft ook 

opvoedcursussen, workshops en (reis)vaccinaties. Kijk voor meer informatie op onze website. Je kunt natuurlijk 

ook altijd persoonlijk contact met ons opnemen via jdeurloo@ggdhn.nl of via ons algemene telefoonnummer 

088-0100550.   

Jongerenwebsite JouwGGD.nl  

Op www.jouwggd.nl (onze website speciaal voor jongeren) kan je kind terecht voor betrouwbare informatie over 

onderwerpen als gezondheid, relaties, lichaam, seksualiteit, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kan je kind op 

deze site (anoniem) chatten en mailen met een JGZ-medewerker.   

Wij wensen jullie een gezond en fijn schooljaar toe!  

Speciaal (Voortgezet) Onderwijs  

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/opgroeiend-kind.aspx#.Xag_M9OP5hG
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx#.Xag_itOP5hF
mailto:jdeurloo@ggdhn.nl
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