
 

 

 

 

Aan alle ouder (s)/verzorger(s) en kinderen, 

Wij willen ons graag even voorstellen: De jeugdverpleegkundige, assistente en de jeugdarts vormen 

samen het team van de jeugdgezondheidszorg van de GGD dat onder andere aan de (locatie school) 

verbonden is. Het team bestaat uit: 

 

Margriet de Veen (assistente)   

 

 

 

 

 

 

Arjan van Kesteren (jeugdverpleegkundige)  

 

 

 

 

 

 

Kirsten Vergunst (jeugdarts) 

 

 

 

 

 

 

Wat doet de GGD op school 

De GGD is er o.a. voor het gezondheidsonderzoek van uw kind. Daarnaast natuurlijk ook voor andere 

vragen die o.a. te maken hebben met gezondheid, lichaam, gedrag. Maar wij zijn er vooral voor de 

screeningen van de leerlingen d.m.v. het gezondheidsonderzoek.  

Het gezondheidsonderzoek vindt plaats in groep 2 en groep 7. Ouders krijgen voordat dit plaatsvindt 

informatie over wanneer het plaatsvindt en hoe we te werk gaan. Ook vragen we ouders een 

vragenlijst in te vullen. Dit kan digitaal in ‘mijnkinddossier’ via uw digid. Het onderzoek kan 

plaatsvinden zonder ouder(s)/ verzorger(s). Hier geeft u dan in de vragenlijst toestemming voor. De 

kinderen worden dan door de assistente om de beurt uit de klas gehaald.  U kunt ook aangeven dat u 

erbij wilt zijn. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur bij de 

jeugdverpleegkundige. Als er bijzonderheden zijn n.a.v. het gezondheidsonderzoek wordt u ook 

uitgenodigd voor een spreekuur bij de jeugdverpleegkundige. De uitslag van de screening kunt u ook 

altijd terugvinden in  ‘mijnkinddossier’.   

  



 

 

Nog even op een rij: 

Margriet de Veen doet het gezondheidsonderzoek in de groepen 2 en 7. 

Voordat ze begint gaat ze eerst de klas in om zich voor te stellen en uitleg te geven. Dan weten de 

kinderen naar wie ze toe gaan en wat ze moeten doen. 

Groep 2: 
- Voor groep 2 bestaat het gezondheidsonderzoek uit het controleren van de ogen,  een 

gehoortest en meten en wegen. De kinderen hoeven geen kleren uit, alleen de schoenen bij 

het wegen en meten. 

- Ze hebben een gesprekje over hoe het gaat op school, of ze vriendjes en vriendinnetjes 

hebben en of ze niet gepest worden enz.  

 

Groep 7: 
- Voor groep 7 is de screening heel kort, we hebben een gesprek over o.a. hoe het met ze gaat, 

of ze voldoende zelfvertrouwen hebben, weerbaar zijn en of ze gepest worden.  

- Ogen en oren controleren doen we alleen als er aanleiding toe is. 

- Wel worden ze allemaal gewogen en gemeten , om zo de groei en de gezondheid in de gaten 

te houden . 

Naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek (in zowel groep 2 als groep 7) en de digitale 

vragenlijst die de ouders hebben ingevuld in ‘mijnkinddossier’, wordt er overlegd in ons team wie er 

eventueel naar de verpleegkundige  gaat en wie naar de jeugdarts.  Als alles in orde is, komt er geen 

vervolgafspraak. 

 

U kunt natuurlijk ook voor andere vragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht. Dat kan 

in elk leerjaar. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren op school 

waar kinderen uit alle klassen terecht kunnen. Wanneer u vragen of zorgen heeft over gezond 

opgroeien (bijvoorbeeld zindelijkheid, gedrag, pesten of groei) bent u welkom.  

Als U een afspraak wilt met de jeugdarts of verpleegkundige kunt u mailen naar  

jgzadministratie@ggddrenthe.nl of geef het aan bij de leerkracht van uw kind.  
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