
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
 
 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ook wel schoolgezondheidszorg genoemd, is een onderdeel van de 
GGD Amsterdam. Wij zetten ons in voor een gezonde- en goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 
tot 19 jaar. We zijn er dus ook voor uw kind. We werken samen met de scholen en met de 
jeugdhulpverleners. 
 
 
Wat kunt u komend schooljaar 2021-2022 van ons verwachten? 
 
Gezondheidsonderzoek bij de 5-jarigen  
De doktersassistente komt op school om van alle kinderen die geboren zijn in 2016  de ogen en oren 
te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. Voorafgaand krijgt u het verzoek 
om een digitale vragenlijst in te vullen. Na afloop krijgt uw kind de uitslag van de onderzoeken mee 
naar huis. Een aantal kinderen wordt daarna nog door de arts, verpleegkundige of doktersassistente 
opgeroepen voor een aanvullend onderzoek of gesprek. 
Gezondheidsonderzoek groep 7; 
Uw kind wordt door de doktersassistente of verpleegkundige op school gemeten en gewogen. 
Voorafgaand krijgt u het verzoek een digitale vragenlijst in te vullen. Aan de hand hiervan kan de 
verpleegkundige u uitnodigen voor een gesprek. Uiteraard kunt u ook zelf aangeven dat u behoefte 
heeft aan een gesprek.  
(wat van toepassing is op jouw school, dus 1 stuk verwijderen en weer in zwart weergeven) 
 
Folder: 
https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/848290/preventief_gezondheidsonderzoek_5_en_
10_jarigen_ggd_amsterdam_versie_november_2020.pdf 
 
 BMR + DTP  vaccinatie en  HPV vaccinatie   
Alle kinderen die dit kalenderjaar 9 jaar zijn  krijgen een uitnodiging om zich te laten vaccineren 
tegen BMR (Bof, Mazelen, Rodehond) en een tegen DTP (Difterie, Tetanus, Polio) en vanaf 2022 
zowel de meisjes , als de jongens HPV ( Humaan Papillomavirus.)  
De uitnodiging wordt per post  naar uw huisadres gestuurd.  
 
Men ACWY vaccinatie   
Alle kinderen  die dit kalenderjaar 14 jaar worden, krijgen een uitnodiging om zich te laten 
vaccineren tegen  de meningokokkenziekte (Men ACWY). De uitnodiging wordt per post naar uw 
huisadres gestuurd.  
 
De verpleegkundige van de JGZ neemt ook deel aan het Zorg Advies Team van de school. Hier 
worden kinderen besproken waar vragen of zorgen over zijn, bijvoorbeeld over het gedrag, de 
thuissituatie, verzuim, of  ontwikkeling. Voordat een kind wordt besproken, meldt de school dat altijd 
eerst aan de ouders. U kunt ook zelf de verpleegkundige verzoeken, onderwerpen die uw kind 
aangaan, te bespreken.  
 
Voor  filmpjes over de gezondheidsonderzoeken, informatie over Jeugdgezondheidszorg of wat de 
jeugdarts en de jeugdverpleegkundige voor u kan betekenen, kijkt u op de website van de GGD: 
https://www.ggd.amsterdam.nl/    (klik op jeugd 4-19) 
 
Heeft u vragen over de opvoeding, opgroeien, de lichamelijke-en/ of sociaal-emotionele ontwikkeling 
van uw kind?  Wilt u een afspraak maken of deze verzetten? Voor al deze vragen kunt u bij ons 
terecht. 
U kan chatten, bellen, een huisbezoek of een afspraak op een JGZ-locatie bij u in de buurt. 

• Bel naar (020) 555 5964 ( 08.00 tot 17.00 uur). 

•  Chat met een jeugdverpleegkundige  (elke werkdag van 8.30 tot 17.00, dinsdag en 
donderdag tot 20.30 uur). 

• stuur een mail naar SGZ4-19Amstelland@ggd.amsterdam.nl 
 

 

https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/848290/preventief_gezondheidsonderzoek_5_en_10_jarigen_ggd_amsterdam_versie_november_2020.pdf
https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/848290/preventief_gezondheidsonderzoek_5_en_10_jarigen_ggd_amsterdam_versie_november_2020.pdf
https://www.ggd.amsterdam.nl/
https://chat-client-ggd-jgzouder.serviant.nl/
mailto:SGZ4-19Amstelland@ggd.amsterdam.nl


Aan deze school zijn verbonden:  
• Jeugdarts: Jose Lentjes  jlentjes@ggd.amsterdam.nl  
• Jeugdverpleegkundige: Martine Arensman marensman@ggd.amsterdam.nl 
• Doktersassistent: Mathilde Buijs mbuijs@ggd.amsterdam.nl  
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