
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar 
 

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige 
keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder 
het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor 
kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. 
 

Publieke gezondheid 
 

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk 
voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele 
gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. 
In nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele 
ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw 
kind. 
 

Gezondheidsonderzoeken 
 

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via 
gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. 
In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U 
hoort vooraf dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas 
gehaald. De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten noteren wij ook 
in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw 
kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD. 
 
We zien in principe steeds de 5-6 jarigen en de 10-11 jarigen.  
De ouders ontvangen een vragenlijst over de 5-6 jarige en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 
jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart een vragenlijst. 
 
Wat doen we tijdens het onderzoek? 
Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar beschikking heeft, op 
de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het 
onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te 
komen. 
 
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg in 
de klas uit wat zij gaat doen. 
Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor 
alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als 
hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. 
Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft 
aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen 
we daarover contact met u op. 


