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Door de maatregelen en bestrijding van het coronavirus is de werkwijze van 
de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aangepast. Voor het schooljaar 2021 - 2022 
zijn er een aantal veranderingen in onze werkwijze. 
 

Klas 1  
Alle leerlingen van klas 1 worden uitgenodigd voor een onderzoek. 
• Leerlingen vullen een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst wordt op school ingevuld of leerlingen 

ontvangen vooraf inloggegevens thuis. 
• Een gesprek met de doktersassistente of jeugdverpleegkundige 
• Op basis van de antwoorden op de vragenlijst krijgen sommige leerlingen een  

uitnodiging voor een vervolgafspraak.
 
Klas 2 Havo/VWO
Als leerlingen vorig jaar niet zijn uitgenodigd voor een onderzoek, krijgen  
ze dit jaar alsnog een uitnodiging. 
 
Klas 3
Alle derde klassen worden bezocht door de jeugdverpleegkundige.  

Vaccinaties
Daarnaast ontvangen alle meisjes geboren in 2009 (12-/13-jarige meisjes) 
een aparte uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Alle jongeren geboren 
in 2008 (14-jarigen) worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen 
meningococcenziekte. De vaccinaties worden op een GGD-locatie gegeven. 
 
Plannen van onderzoeken en gesprekken binnen het 
schoolgebouw
We voeren bij voorkeur de gesprekken en onderzoeken uit op school, in 
de eigen omgeving van de jongeren. We houden hierbij rekening met de 
coronamaatregelen. Is dat niet mogelijk op de schoollocatie? Dan wijken wij uit 
naar een GGD-locatie. Het JGZ-team benadert de school om hierover afspraken  
te maken. 

Delen van informatie
Het JGZ-team werkt graag samen met andere professionals die dagelijks met 
jongeren werken. Het uitwisselen van informatie over de ontwikkeling van 
jongeren kan belangrijk zijn voor gezond en veilig opgroeien en opvoeden. 

Het JGZ-team is altijd te benaderen met vragen of zorgen over jongeren. 
Desgewenst nodigt het JGZ-team jongeren en /of ouders uit voor een gesprek  
of onderzoek. Bij al onze contacten houden we rekening met (privacy-) 
wetgeving. Neem bij vragen contact op met ons via 088 22 99 444 of het  
lokale JGZ-team in van jouw school.


