GGD-team Jeugdgezondheidszorg
Beste ouder of verzorger,
Graag stellen we het GGD-team Jeugdgezondheidszorg op De Windroos aan u voor.
Jeugdverpleegkundige

Jeugdarts

Claartje Smits
Pauline Steens
csmits@ggdgelderlandzuid.nl psteens@ggdgelderlandzuid.nl
U kunt ons ook bellen via de afdeling Jeugdgezondheidszorg.
(088) 144 71 11 (werkdagen tussen 8.30 - 14.00 uur)
Wanneer zien we elkaar?
Er zijn een aantal vaste momenten waarop we contact zoeken met alle leerlingen:
De doktersassistent of jeugdverpleegkundige meet en weegt alle kinderen met kleren aan als ze
8 en 11 jaar zijn. Zij onderzoekt bij 11 jaar ook of uw kind goed ziet. Vanaf november 2015 wordt
bij alle kinderen bij wie bij de screening een overgewicht of obesitas geconstateerd wordt de
bloeddruk gemeten. We vragen u vooraf of u aanwezig wilt zijn en sturen u een landelijke
vragenlijst en/of een aandachtspuntenlijst. Zo kunt u ons laten weten of u vragen heeft. Na het
onderzoek krijgt uw kind de meetgegevens zo snel mogelijk mee naar huis.
Spreekuur
De jeugdverpleegkundige houdt 20 oktober, 24november 2016, 16 februari, 23 maart, 6 april en 15
juni 2017 spreekuur op school van 12.00 uur – 14.15 uur in de spreekkamer op school
Iedereen kan een afspraak maken
De GGD is er voor alle leerlingen en ouders. Heeft u een vraag over opvoeding, groei en/of
ontwikkeling? Maak gerust een afspraak! Samen zoeken we dan naar mogelijkheden om de gezondheid
en het welzijn van uw kind te verbeteren.
Liever geen contact?
Wilt u als ouders niet dat uw kind in contact komt met het team Jeugdgezondheidszorg? U kunt dit aan
ons doorgeven via (088) 144 71 11 (werkdagen tussen 8.30 - 14.00 uur) of
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Centraal postadres

Hoofdvestigingen

Jeugdgezondheidszorg

Postbus 1120

GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen

www.ggdgelderlandzuid.nl

Regio Nijmegen (Nijmegen)

T: (088) 144 71 11

info@ggdgelderlandzuid.nl

Rivierenland (Tiel)

jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl

6501 BC Nijmegen
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Meer informatie?
Op www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u onder ‘Mijn kind’ meer informatie. Op
www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl leest u hoe we scholen helpen aandacht te besteden aan de
gezondheid van leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als: gezond eten, bewegen,
roken, alcohol, relaties en seksuele vorming.
Met vriendelijke groet,
Uw team Jeugdgezondheidszorg

