Werkwijze JGZ
0 tot 12-jarigen
schooljaar 2020 - 2021
Naar aanleiding van de landelijke maatregelen tegen
het coronavirus is de dienstverlening van GGD Fryslân
aangepast. Voor het schooljaar 2020/2021 geldt het
volgende:

Huisbezoeken door jeugdverpleegkundige
of pedagoog
Huisbezoeken zijn weer opgestart en worden zo mogelijk
afgewisseld met (beeld)belcontacten.

Observaties door de pedagoog
Observaties door de pedagoog in de groep op een
kindcentra kunnen doorgaan.

Consult 4 weken na geboorte en
vaccinatieconsulten

Andere veranderingen ten opzichte van
voorgaande jaren
•

Ouders en kinderen van groep 7 ontvangen geen
uitnodiging voor een gesprek.
• Wanneer de afspraak in groep 7 niet is doorgegaan,
krijgen kinderen in groep 8 een uitnodiging voor een
gesprek en:
- vullen ouders een digitale vragenlijst in.
- ontvangen zij eventueel een vervolgafspraak met
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Dit vervolggesprek voeren we zoveel mogelijk uit
op schoollocatie.
• We werken met meer digitale en telefonische
afspraken.

Delen van informatie

Bij overige consulten tot 4 jaar worden (beeld)
belconsulten aangeboden. Bij vragen of bijzonderheden
wordt alsnog een afspraak op het consultatiebureau
gemaakt.

Informatie van de pedagogisch medewerkers van
peuterspeelzaal en kinderopvang over de ontwikkeling
van kinderen is voor ons van grote waarde. Zij zien
de kinderen regelmatig en hebben goed zicht op de
ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Het JGZ-team
denkt graag met je mee en is altijd te benaderen met
vragen of zorgen over kinderen. Desgewenst nodigen
zij ouders en/of hun kinderen uit voor een gesprek of
onderzoek.

5-jarigen (en 6-jarigen die vorig schooljaar
niet zijn geweest)

Bij al onze contacten houden we rekening met (privacy-)
wetgeving.

De consulten met vaccinatie, screeningsonderzoeken
en het eerste consult na de geboorte op het
consultatiebureau gaan zoveel mogelijk door.

Overige consulten tot 4 jaar

•

•
•

Alle 5-jarigen werden voorheen onderzocht door
jeugdarts en doktersassistente, dat is nu een kortere
screening met een mogelijk vervolg bij de jeugdarts
of -verpleegkundige.
Ouders vullen een digitale vragenlijst in.
Gesprekken en onderzoeken voeren we zoveel
mogelijk op schoollocaties uit.

9-jarigen
Deze groep ontvangt een uitnodiging voor vaccinaties en
een gezondheidsonderzoek op een GGD-locatie.

Neem bij vragen contact op met ons via 088 22 99 444
of het lokale JGZ-team in jouw werkgebied.

