
21. INFORMATIE GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST WESTFRIESLAND

De GGD Hollands Noorden is een gemeentelijke gezondheidsdienst die voor 7 gemeenten in

West-Friesland de taken uitvoert die in de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv)

genoemd worden.

De GGD bestaat sinds 1976. Doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen

van de gezondheid van de West-Friese bevolking. Daarbij staat collectieve preventie

centraal: het voorkomen van ziekten en verbeteren van de gezondheid.

De Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) vormt het wettelijk kader van de GGD.

Hierin staan verschillende artikelen om de preventie in alle facetten te waarborgen. De GGD

Hollands Noorden heeft verschillende afdelingen:

Afdeling Algemene Gezondheidszorg

Een van de taken van de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) is de bestrijding van

infectieziekten. Dit houdt o.a. het volgende in:

● tuberculosebestrijding

● reizigersspreekuur

● hygiënebevordering instellingskeukens en peuterspeelzalen/kinderopvang

● overige infectieziekten, o.a. hersenvliesontsteking

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Als een kind vier jaar is geworden kan gebruik gemaakt worden van de diensten van de

afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Westfriesland. Dit is een vervolg op de 0 - tot 4 -jarigen zorg van het consultatiebureau.

Bij de afdeling JGZ van de GGD werken jeugdartsen, sociaal verpleegkundigen en

doktersassistentes. Zij letten op de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen op de

basisschool, in het speciaal onderwijs en in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Onderzoeken

Tijdens de gehele schoolperiode (basisschool en voortgezet onderwijs) worden kinderen een

aantal keer door de GGD uitgenodigd voor een volledig onderzoek of een gedeeltelijk

onderzoek.

Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 á 6 jaar uit voor een onderzoek door de

jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding,

motoriek, spraak- en taalontwikkeling.

Alle kinderen rond de leeftijd van 10 á 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door

de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind

zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht

voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding.



Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het

gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden

door de verpleegkundige met u en uw kind besproken.

Extra onderzoek/gesprek

Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u

een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen.

Huisbezoek

De sociaal-verpleegkundige kan ook een bezoek aan huis brengen om met de ouders of met

het kind over bepaalde onderwerpen te praten.

Inentingen (vaccinaties)

Op de leeftijd van vier en negen jaar worden alle kinderen ingeënt. Dit is een vervolg op de

inentingen bij het consultatiebureau. Deze inentingen worden georganiseerd door de

gemeente. Het kan gebeuren dat een kind de inenting met vier of negen jaar mist door

bijvoorbeeld vakantie of verhuizing. In dat geval is het mogelijk om bij de GGD de inenting in

te halen.

Privacy

De medewerkers van de afdeling JGZ onderhouden contact met de school, maar als dat

nodig is ook met anderen (bijvoorbeeld: huisartsen, specialisten en de jeugdhulpverlening).

Op persoonsgegevens van een kind is het privacyreglement van de GGD Hollands Noorden

van toepassing. Dit betekent dat voordat informatie over een kind aan andere personen

wordt gegeven, hiervoor toestemming gevraagd wordt aan de ouders of verzorgers.

Projecten gezondheid

De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op

gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik,

seksualiteit en relaties. De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over

de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.

Hiermee onderstrepen zij hun motto: SAMEN WERKEN AAN GEZOND LEVEN

Maelsonstraat 11

1624 NP  HOORN

Telefoon: 088-01 00 500

Fax: 0088-01 00 501

Website: http://www.ggdhollandsnoorden.nl

MEER INFORMATIE

GGD Hollands Noorden, Postbus 201, 1620 AE HOORN

Bezoekadres: Blauwe Berg 5,  1625 NT  HOORN

http://www.ggdhollandsnoorden.nl


U kunt de GGD bereiken op:

088-0100555

Voor ondersteuning bij opgroeien en opvoeden kunt u ook terecht bij het Centrum Jeugd en

Gezin: www.cjgkoggenland.nl tel: 0229 548370

http://www.cjgkoggenland.nl

