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Opvoedspreekuur 

 

Wilt u overleggen of u op de goede weg zit met uw 

aanpak of heeft u behoefte aan advies? Kom naar het 

Opvoedspreekuur van de GGD. Samen met de adviseur 

kijkt u welke oplossingen bij uw opvoedvraag passen. 

 

Bel voor het maken van een afspraak 088 - 01 00 555! 

 

U mag uw opvoedvraag ook stellen via: 

http://ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-

opgroeien/opgroeiend-kind/ik-heb-een-vraag  

 

Cursussen en bijeenkomsten 

 

GGD Hollands Noorden organiseert op de diverse 

locaties cursussen, lezingen, en workshops rondom 

zwangerschap en bevalling, opgroeien en opvoeden 

en sociale weerbaarheid.  

 

Alle opvoedcursussen zijn gratis! 

 

Belangstelling? Neem dan eens een kijkje op onze 

website www.ggdhn.nl/cursussen-en-

bijeenkomsten. 

 

 
 

Foto team  

GGD Hollands Noorden 
in cont@ct met u en uw kind! 

De GGD op de basisschool 
 

Uw JGZ-team op school 

Via deze weg willen wij ons graag voorstellen:  

Jeugdarts: Annika Eskes  

Jeugdverpleegkundigen: Matthea Dekker,  

Lini de Waard, Jantine Schavemaker 

Doktersassistente: Claudia Verhoeven 
 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

In aansluiting op de jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau nodigen wij kinderen op de 

basisschool ongeveer twee maal uit voor een gesprek en/of gezondheidsonderzoek. Dit gebeurt 

vaak op de leeftijd van 5/6 jaar en 10/11 jaar. Dit kan bij de doktersassistente, 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts zijn. Daarnaast kan de GGD scholen ondersteunen in het 

uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld over gezonde voeding, 

beweging en hoofdluis.  
 

Wat kunt u verwachten tijdens een consult?  

Naast de onderzoeken van lengte, gewicht, ogen en oren besteden we aandacht aan de lichamelijke 

en emotionele ontwikkeling van uw kind en de opvoeding. Er is aandacht voor o.a. groei, motoriek, 

spraak, voeding, leefstijl, pesten en ziekteverzuim. Uiteraard kunt u al uw vragen stellen en zorgen 

delen.  
 

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? 

U kunt altijd, ongeacht de leeftijd van uw kind, contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of 

de jeugdarts om uw vraag te stellen of zorg te bespreken. Bel voor het maken van een afspraak: 

088 –0 100 555 (maandag t/m vrijdag). E-mail: jgz-adm@ggdhn.nl. 
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